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PENYELESAIAN SENGKETA AMBALAT DITINJAU                    

DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM 

RANGKA MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN NEGARA  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Umum. 

a. Wilayah blok Ambalat adalah merupakan suatu area hamparan 

wilayah laut yang dipersengketakan antara Indonesia dan 

Malaysia, terletak di laut Sulawesi yang mengandung kekayaan 

alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam dimana 

luasnya sekitar 15.235 km,1 dengan posisi geografisnya 1180 sampai 

1200 bujur timur serta pada garis lintang diantara 30 dan 50 lintang 

utara. Adapun batas-batasnya secara garis besar dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Sebelah utara adalah pulau Sipadan & pulau 

Ligitan, sebelah selatan adalah laut Sulawesi, sebelah barat adalah 

provinsi Kalimantan Timur, sebelah timur adalah laut Sulawesi.  

Di lihat dari luas geografisnya, kawasan Ambalat termasuk kecil.   

 

                                                 

1 Ensiklopedi Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Ambalat, diakses pada 5 Desember 2011 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ambalat
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Akan tetapi, kepemilikan terhadap kawasan ini memiliki dampak 

besar terhadap penarikan batas-batas wilayah yang juga berarti 

mempengaruhi luas wilayah terutama Zona Ekonomi Eksklusif, 

(ZEE).  Sejak awal kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, kawasan 

Ambalat dan juga banyak wilayah lain yang terletak di perbatasan 

belum menjadi isu kedua negara.  Setelah masing-masing negara 

merasa perlu untuk menegaskan batas wilayah dalam beberapa 

perundingan, barulah isu Ambalat ini mengemuka dan menjadi 

agenda diplomatik kedua negara. Ada banyak alasan yang 

menyebabkan suatu negara begitu sensitif dengan isu perbatasan 

wilayah, Pertama, hilangnya wilayah dapat berarti hilangnya 

potensi kekayaan alam yang berada di bawah permukaan tanah, 

seperti mineral dan bahan tambang.  Kandungan minyak dan gas 

bumi di dua lempengan East Ambalat dan blok East Ambalat, jika 

dieksploitasi memberi potensi keuangan sebesar Rp. 4.200 trilyun. 

Kedua, dalam politik internasional, hilangnya wilayah karena 

klaim atau sengketa dapat berakibat pada citra dan peranan suatu 

negara di level regional atau internasional. Akhir-akhir ini ada 

kecenderungan Malaysia merasa superior terhadap Indonesia pada 

berbagai forum, terutama setelah keberhasilan negara itu 

memenangkan klaim terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan 

beberapa tahun lalu. Dengan demikian, sengketa Ambalat bukan 

hanya sekedar perebutan potensi sumber daya alam  tetapi ujian 

reputasi kepemimpinan Indonesia di level regional maupun pada 

level Internasional karena menyangkut masalah kedaulatan dan 

harga diri bangsa.  
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b. Penyebab utama sengketa Ambalat disebabkan adanya 

perbedaan persepsi terhadap batas wilayah. Indonesia dan 

Malaysia masing-masing mengklaim wilayah Ambalat sebagai 

bagian dari wilayah kedaulatan negaranya. Isu ini sudah lama 

menghambat hubungan bilateral kedua negara, akan tetapi proses 

penyelesaiannya cenderung lambat. Hingga saat ini berbagai 

langkah penyelesaian sengketa Ambalat sudah  ditempuh oleh 

Indonesia dan Malaysia, berdasarkan prinsip hidup bertetangga 

dan semangat regionalisme ASEAN, sehingga kedua negara dapat 

dipastikan akan memilih jalan damai dalam menyelesaikan 

sengketa perbatasan ini.  Persoalan yang menjadi perhatian bagi 

Indonesia saat ini adalah teknik dan strategi diplomasi seperti 

apakah yang seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa 

proses tersebut akan  dimenangkan oleh Indonesia. Adapun 

beberapa permasalahan penting yang dapat dijadikan rumusan 

masalah dalam rangka penyelesaian kasus Ambalat:     

1) Bagaimana posisi sengketa Ambalat antara Indonesia dan 

Malaysia ditinjau dari sisi historis, hukum, maupun diplomasi? 

2) Bagaimana pendekatan terbaik dalam penyelesaian kasus 

Ambalat dari perspektif hubungan internasional dan 

kepentingan nasional? 

3) Bagaimana peranan sistem pertahanan negara Indonesia 

dalam memberi dukungan proses dialog dan upaya diplomasi 

untuk memenangkan klaim Ambalat?  
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c. Untuk merespon permasalahan di atas sekaligus belajar dari 

kasus Sipadan - Ligitan, Seskoad sebagai lembaga pengkajian 

strategis TNI AD memandang perlu membuat kajian tentang 

penyelesaian kasus Ambalat ditinjau dari perspektif hubungan 

internasional dalam rangka memperkuat sistem pertahanan 

negara, sehingga kajian ini menjadi sebuah alternatif rekomendasi 

dalam rangka memperkuat dan memaksimalkan proses diplomasi 

dalam menyelesaikan sengketa Ambalat berdasarkan prinsip 

kepentingan nasional. 

2. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud. Memberikan gambaran tentang bagaimana 

penyelesaian sengketa  Ambalat ditinjau dari perspektif hubungan 

internasional. 

b. Tujuan. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan TNI 

AD tentang alternatif diplomasi yang dapat dilakukan pemerintah 

Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Ambalat. 

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Kajian ini difokuskan untuk 

menganalisis beberapa permasalahan penting dalam rangka 

penyelesaian sengketa Ambalat yang disusun dengan tata urut sebagai 

berikut :  

a. Pendahuluan. 

b. Landasan Pemikiran. 

c.   Data dan Fakta. 

d. Analisa. 

e. Penutup. 
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4. Metode dan Pendekatan. 

a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan naskah ini 

adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta 

yang terjadi dihadapkan dengan teori hubungan internasional. 

b. Pendekatan. Pembahasan  naskah ini menggunakan 

pendekatan kepustakaan dan pengalaman lapangan.  

5. Pengertian. (terlampir) 
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BAB II 
LANDASAN PEMIKIRAN 

 

6. Umum. Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (kecuali 

Thailand) telah mengalami penjajahan berabad-abad lamanya 

sebelum mereka akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. 

Setelah kemerdekaan, negara-negara Asia Tenggara masih 

meneruskan perjuangannya untuk memelihara kesatuan dan identitas 

teritorialnya. Dalam memelihara integritas wilayah sering timbul 

berbagai masalah yang berujung pada sengketa teritorial diantara 

negara-negara tersebut. Tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan 

penyerahan suatu wilayah baik antar penjajah maupun antara 

penjajah dengan negara penggantinya makin merumitkan masalah 

sengketa teritorial. Faktor-faktor ini yang menyebabkan timbulnya 

beberapa sengketa teritorial antar negara ASEAN sehingga berpotensi 

konflik bagi hubungan intra ASEAN yang dapat mengancam stabilitas 

dan perdamaian kawasan khususnya Indonesia-Malaysia2. Untuk 

mendapatkan kejelasan kepemilikan atas terjadinya klaim tumpang 

tindih terhadap wilayah Ambalat  antara Indonesia-Malaysia perlu 

ditelusuri dari perspektif paradigma nasional, sejarah dan hukum. 

Begitu pula keputusan dan sikap pemerintah dalam menghadapi 

perbedaan kepentingan dengan Malaysia secara teoritis dapat 

dijelaskan dengan berbagai kerangka teori.  

 

                                                 
2  Bantarto Bandoro, “Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik”, CSIS, Jakarta,1996,hal.158-159  
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Setidaknya terdapat 3 (tiga) pendekatan teoritis yang dapat 

digunakan, yaitu gagasan realisme tentang kepentingan nasional, 

konsideran regionalisme dan peranan ASEAN sebagai instrumen 

supra nasional dalam hubungan kedua negara. 

7. Paradigma Nasional.  Pancasila sebagai Ideologi negara 

merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam setiap penyelesaian 

masalah dan tantangannya, sehingga sebagai ideologi bangsa akan 

senantiasa bersanding dengan ideologi bangsa lain, berinteraksi dan 

saling mempengaruhi. Didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 

empat tercantum tujuan dan cita-cita bangsa. Secara jelas 

memberikan tugas kepada pemerintah agar melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kepada 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadailan sosial. Untuk dapat 

mewujudkan tujuan nasional itu maka bangsa Indonesia harus 

memiliki Integritas dan soliditas dalam persatuan dan kesatuan 

bangsa, yang mampu menciptakan kondisi Ketahanan Nasional  yang 

tangguh tercermin pada ketahanan ideologi, ketahanan politik, 

ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan 

Hankam. Di dalam upaya mewujudkannya diperlukan suatu strategi 

nasional yang berwawasan Nusantara yaitu memandang bahwa 

wilayah Negara Indonesia ini merupakan perwujudan kepulauan 

sebagai suatu kesatuan. Wawasan Nusantara sebagai visi yang bersifat 

Konseptual Filosofis dan Ketahanan Nasional sebagai Landasan 

Konseptual Operasional, kemudian untuk mengawal bangsa Indonesia 
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dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya maka diperlukan tingkat 

kewaspadaan dari berbagai ancamannya yang di wadahi dalam 

Kewaspadaan Nasional. Oleh karena itu harus di implementasikan 

dalam sikap nasionalisme pada semua aspek kehidupan masyarakat 

termasuk dalam menyikapi sengketa Ambalat. 

 8. Landasan Sejarah  

a. Periode sebelum Kemerdekaan. Klaim Malaysia terhadap 

wilayah Kepulauan Ambalat memiliki sisi lemah.  Indonesia adalah 

bekas jajahan Belanda yang merdeka pada tahun 1945 (pemerintah 

Belanda mengakui kemerdekaan tersebut pada tahun 1945).  

Sementara Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 

tahun 1963.  Pada masa penjajahan tersebut, baik Belanda maupun 

Inggris tidak menunjukkan penguasaan yang menyeluruh 

terhadap wilayah Kepulauan Ambalat. Akan tetapi, terdapat cukup 

bukti sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah Kepulauan 

Ambalat sejak abad ke-18 telah menjadi bagian dari wilayah 

Kerajaan Bulungan, dimana pada masa sekarang ini, Bulungan 

merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Kalimantan 

Timur, Indonesia.  Dengan demikian, terdapat cukup alasan 

historis bagi Indonesia yang mendasari klaim historis terhadap 

wilayah Kepulauan Ambalat tersebut.3 Namun, pendekatan 

                                                 
3 Uraian tentang hal ini disinggung oleh Meredith L. Weiss, “Malaysia-Indonesia Bilateral relations: 
Siblings Rivals in a Fraught family” dalam Narayan Ganesan dan Ramses Amer(editor), International 
Relations in South East Asia: Between Bilateralism and Multilateralism, Singapore: institute 
of Southeast Assian Studies,2010 
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historis semata-mata tidak dapat menjadi satu-satunya alasan 

untuk membenarkan klaim wilayah.   

Misalnya, dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, 

nampak jelas bagaimana pendekatan historis tersebut perlu 

dikuatkan dengan bukti-bukti lain.  Sipadan dan Ligitan, 

sebagaimana juga Ambalat sekarang ini, pada masa lalu dikenal 

sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Bulungan, namun juga tetap 

saja Indonesia kalah dalam sidang di Mahkamah Internasional. 

b. Periode Orde lama (Konfrontasi Malaysia). Sejarah 

hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia  mengalami pasang 

surut terutama yang berkaitan dengan sengketa perbatasan 

diantaranya: 

1) Pada tahun 1961, wilayah Kalimantan, di wilayah selatan 

menjadi bagian dari Provinsi Indonesia, di utara terdapat 

kerajaan Brunei, dan dua koloni Inggris yaitu Sarawak dan 

Borneo Utara (yang kemudian dinamakan Sabah). Dalam 

tahapan selanjutnya pada tahun yang sama ini Inggris mencoba 

menggabungkan koloninya di semenanjung Malaya dengan 

yang di pulau kalimantan dengan nama Federasi Malaya. 

Rencana ini secara tegas ditolak oleh Presiden RI Soekarno, 

karena hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan 

tersebut dan secara jangka panjang akan mengancam 

kedaulatan NKRI. Pada saat yang hampir bersamaan, Filipina 

pun membuat klaim atas Sabah dengan alasan faktor 

kesejarahan dengan Kesultanan Sulu yang memiliki kedekatan 

sejarah dengan Filipina. 
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2) Pada tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, 

Soebandrio  mengambil sikap tegas menentang pendirian 

Koloni Inggris di tanah Melayu.  Pada tahun yang sama, 

sukarelawan Indonesia memasuki wilayah Kalimantan Utara, 

Sabah dan Sarawak untuk melancarkan aksi propaganda dan 

aksi penyerangan berupa sabotase terhadap beberapa fasilitas-

fasilitas administratif yang dikuasai oleh Inggris.  Presiden 

Soekarno mencanangkan gerakan Ganyang Malaysia melalui 

pidatonya yang berjudul sama.  

3) Pada 31 Agustus 1963 Malaysia direncanakan akan 

memperoleh kemerdekaan dari Inggris, dimulai dengan 

pendirian persemakmuran Inggris Raya (Common Wealth), 

pada wilayah Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura bersama-

sama dengan Persekutuan Tanah Malaya.  Federasi Malaysia 

sendiri terbentuk secara resmi pada tanggal 16 September 

1963.  Brunei Darussalam menolak untuk bergabung.  

Singapura kemudian keluar dari Federasi Malaysia dan 

menjadi negara berdaulat pada tahun 1965.  Belakangan, 

Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris 

pada 1 Januari 1984. 

4) Pada masa-masa awal kemerdekaan Malaysia, hubungan 

negara ini dengan Indonesia mengalami dinamika yang sangat 

tinggi diakibatkan oleh sikap Presiden Soekarno yang dengan 

tegas menolak berdirinya Federasi Malaysia.  Bung Karno 

menganggap bahwa berdirinya Malaysia merupakan upaya 
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Inggris untuk mempertahankan kekuasaan imperialisme di 

kawasan Asia Tenggara.  Tahun 1964, Pemerintah Australia 

yang juga merupakan bagian persemakmuran Inggris 

melancarkan operasi militer di kawasan Kalimantan Utara.  

Ketika Malaysia diterima sebagai anggota PBB pada tahun 

1964, Presiden Soekarno menunjukkan kemarahannya dengan 

tegas menyatakan Indonesia keluar dari PBB.  Pada 

pertengahan tahun 1965, Indonesia melancarkan operasi 

militer di Kalimantan Utara dan memasuki wilayah Malaysia 

melalui pintu timur di kawasan Pulau Sebatik (dekat Tawau), 

Sabah dan berhadapan langsung dengan Resimen Askar 

Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed 

Constabulary. 

c. Periode Orde Baru (Non Konfrontasi). 

1) Pada tahun 1967 kedua negara melakukan pertemuan teknis 

pertama kalinya untuk merampungkan penetapan tapal batas 

wilayah kedua negara.   Dalam perundingan tersebut kedua 

negara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk status Pulau 

Sipadan, Pulau Ligitan dan Batu Puteh.  Sehingga, masing-

masing pihak sepakat untuk menetapkan ketiga wilayah 

tersebut dalam keadaan status quo, sambil diadakan 

perundingan lanjutan untuk ketiga wilayah tersebut.  

2) Pada tahun 1969 kedua negara menyepakati Perjanjian 

Tapal Batas Kontinental dan masing-masing negara juga 

meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun itu juga.   
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Akan tetapi pada akhir tahun 1969 Malaysia mengeluarkan 

Peta Wilayah baru dan memasukkan Pulau Sipadan, Pulau 

Ligitan dan Batu Puteh dalam peta wilayahnya.  Pemerintahan 

Indonesia menolak secara tegas peta wilayah tersebut. 

3) Persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia dan Malaysia 

dicapai pada tahun 1970, juga dengan status Pulau Sipadan, 

Pulau Ligitan dan Batu Puteh masih dalam kondisi status quo.  

Lagi-lagi, pada 1979 Malaysia kembali pengingkaran terhadap 

perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke 

dalam wilayahnya dengan cara memajukan koordinat 40 10 

menit arah utara melewati Pulau Sebatik. Hal ini tentu 

menyebabkan pemerintahan Indonesia pada waktu itu menolak 

peta baru Malaysia tersebut. Aksi sepihak Malaysia ini juga 

diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-

wilayah yang diakui oleh Malaysia tersebut.  Pemerintah 

Indonesia pun tak henti-hentinya melakukan upaya diplomasi 

kepada Mahkamah Internasional, akan tetapi tak pernah 

didapat kesepakatan yang menguntungkan pihak Indonesia.  

4) Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional 

memutuskan dalam perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, 

yang memastikan klaim Malaysia. Dalam beberapa hal, 

Mahkamah Internasional menerima argumentasi Indonesia 

bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak pernah masuk 

dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim Malaysia, akan 

tetapi Mahkamah Internasional juga mengakui klaim-klaim 

Malaysia bahwa telah melakukan administrasi serta 

pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut. 
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5) Pada awal tahun 2005, Indonesia diguncang isu perebutan 

kawasan Ambalat oleh Malaysia, konflik Ambalat yang tak 

kunjung selesai sampai dengan hari ini telah membawa 

dampak ketegangan yang cukup tinggi. Pada pertengah tahun 

2009, kapal-kapal patroli laut Tentara Diraja Malaysia 

berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan 

bahwa itu adalah bagian dari wilayah Malaysia.  Tentu saja 

tindakan itu telah memberi dampak pada peningkatan eskalasi 

hubungan kedua negara, terutama antara anggota pasukan 

yang terlibat dalam operasi penjaga perbatasan laut di sekitar 

kawasan Ambalat.  Meskipun pada level pemerintahan kedua 

negara ketegangan tersebut dapat diturunkan, namun pada 

tingkat awam dan masyarakat kebanyakan, provokasi-

provokasi tersebut berdampak timbulnya sentimen anti 

Malaysia.  Persoalan diperumit lagi dengan fakta bahwa 

terdapat ratusan ribu orang Indonesia yang menjadi tenaga 

kerja di Malaysia, baik legal maupun ilegal. Malaysia 

melakukan upaya provokasi tidak saja di kawasan Ambalat 

tetapi juga melakukan klaim terhadap beberapa kekayaan 

budaya Indonesia, seperti tarian tradisional, lagu daerah, 

naskah kuno dari beberapa propinsi di Indonesia yang kini 

berada di musium nasional Malaysia telah diklaim oleh negara 

tersebut. 
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9. Landasan Hukum.  

a. Hukum Internasional. Dasar fundamental secara prinsipal 

hukum kelautan berasal dari prinsip mare liberum (laut bebas), 

yaitu pandangan bahwa kebebasan di laut memberikan 

keuntungan bagi setiap negara. Pakar hukum Belanda abad ke-18, 

Hugo Grotius, menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat 

diduduki tidak dapat menjadi hak milik. Grotius berpendapat 

bahwa pemanfaatan laut untuk perikanan atau pelayaran oleh 

seseorang tidak akan menghalangi orang lain untuk turut 

memanfaatkannya. Suatu negara tidak dapat secara eksklusif 

menguasai samudra. 

Prinsip mare liberum diaplikasikan untuk semua lautan bebas, kecuali 

laut teritorial dari negara pantai. Perbatasan air yang berdekatan dengan 

pantai diutamakan untuk melindungi kepentingan nelayan lokal dan juga 

keamanannya. Pendekatan res communi menyatakan laut lepas dapat 

digunakan siapapun tetapi tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. 

Pendekatan tersebut mengenai hak-hak atas sesuatu yang baru diciptakan 

pada tahun 1960-an ketika pada bulan November 1967 Duta Besar Arvis 

Prado, utusan tetap Malta di PBB menyerukan kepada semua delegasi 

untuk menganggap sumber-sumber di lautan yang berada di luar yuridiksi 

nasional sebagai “warisan umat manusia” (common heritage of mankind) 

yang maknanya lebih dalam daripada res communis.4  

 

                                                 
4 Natalie Kl ein (2004). Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. Cambridge 
University Press : United Kingdom. hal : 5 
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Jika suatu tempat atau suatu benda dianggap sebagai warisan 

umum umat manusia, maka sesuatu itu tidak dapat dimiliki. 

Sudah menjadi bagian dari gagasan res communis tetapi terkait 

pada kemanusiaan dan oleh karenanya harus diatur dan 

ditentukan oleh kemanusiaan.  Gagasan warisan umum bermakna 

lebih dalam daripada res communis, memberikan hak 

kemanusiaan dan kewajiban untuk mengorganisir dan mengatur 

sesuatu tersebut atau wilayah. 

Laut dapat digunakan bagi suatu negara untuk membangun 

hubungan dengan negara lain melalui pendekatan res communis 

dan telah berlangsung beberapa abad yang lalu. Perjanjian 

Westphalia yang berakhir setelah tiga puluh tahun peperangan di 

tahun 1648, secara tipikal menggambarkan saat-saat munculnya 

negara yang modern. Dimana negara modern tersebut sudah 

menyadari akan pentingnya kedaulatan di dalam penciptaan 

struktur pusat negara modern. Bagi negara makmur 

menitikberatkan pada dominasi suatu negara pada penggunaan 

wilayah lautan. Tidak semua negara dapat mengontrol wilayah 

maritim seperti halnya wilayah daratan. Dengan kata lain, sistem 

mare liberum telah mengijinkan setiap negara untuk 

menggunakan wilayah kelautan di dalam pencapaian kepentingan 

dari masing-masing negara tersebut.  
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Dalam sistem internasional yang bersifat anarki, tidak ada negara 

lemah atau negara yang tidak memiliki kekuatan dapat memaksa 

negara lainnya di dalam pencapaian kepentingannya. Dalam 

konteks ini, hukum internasional membenarkan akan adanya 

kekuatan suatu hubungan. 

Negara-negara berkeyakinan bahwa dengan menggunakan 

kekuatan maka negara negara tersebut akan bertahan. Kekuatan 

militer menjadi sumber yang utama dari sebuah legitimasi ketika 

sebuah sengketa timbul dan menjadi sesuatu hal yang sah.  

Penggunaan penyelesaian sengketa oleh banyak pihak berasal pada 

akhir abad kedelapan belas dengan mengadopsi model Perjanjian 

Jay (Jay Treaty). Perjanjian Jay ditandatangani oleh Amerika 

Serikat dan Inggris pada tahun 1794, membangun prosedur 

arbitrasi yang menjadi model resolusi damai bagi banyak pihak. 

Hingga saat ini, penyelesaian sengketa berlaku bagi negara-negara 

tanpa penggunaan kekuatan militer dan mengedepankan arbitrasi. 

Perubahan sikap dengan meninggalkan kekuatan militer terjadi 

pada akhir abad kesembilan belas dengan diadakan rapat 

konferensi perdamaian Hague (Convocation of the Hague Peace 

Conferences). Konferensi ini membahas mengenai pengurangan 

persenjataan dan menangani cara perdamaian secara umum 

sebagai alternatif di dalam penyelesaian sengketa.  Pada tahun 

1899 sidang permanen arbitrasi (Permanent Court of Arbitration) 

dilaksanakan dan menghasilkan suatu prosedur bagi negara untuk 

merancang pelaku arbitrasi di dalam penyelesaian suatu sengketa. 
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Dengan munculnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, penentuan 

batas kelautan mengalami perubahan. Sebelum Perang Dunia II, 

negara-negara yang bertikai menyetujui segala usaha di dalam 

penghancuran dengan menggunakan kekuatan militer, namun 

setelah perang berakhir, penggunaan kekuatan militer telah 

ditinggalkan dalam penyelesaian sengketa selain untuk pembelaan 

diri (self-defence) dan cara pemaksaan bersifat kolektif (collective 

enforcement). Mekanisme ini tercantum dalam Bab VII Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penyelesaian sengketa oleh 

dua negara atau lebih.5 

Kepentingan negara-negara di dunia baik dalam bidang politik 

maupun ekonomi yang secara tidak langsung menimbulkan suatu 

sengketa tersendiri, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan 

Pengadilan Hukum Internasional (International Court of Justice) 

sebagai organ utama.  Adanya negara yang ‘terkotak-kotak’ secara 

tradisional membuat negara-negara tersebut mempermasalahkan 

area atau daerah kekuasaannya termasuk di dalamnya yaitu 

daerah lautan. Penyelesaian sengketa ini menjadi sulit diawal 

negosiasi pada konferensi yang diselenggarakan negara-negara 

dunia dimana masing-masing negara tersebut menginginkan 

adanya resolusi bagi penyelesaian sengketa. Pada tahun 1976 

konferensi memutuskan untuk menggunakan Informal Single 

Negotiating Text sebagai basis.  

                                                 
5 Bab VII Piagam PBB menyebutkan: “Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya sesuatu 
ancaman terhadap perdamaian pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan 
menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil, untuk memelihara atau memulihkan 
perdamaian dan keamanan internasional.” 
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Permasalahan yang paling sulit dipecahkan selama negosiasi 

adalah penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan batas 

daerah maritim dan kedaulatan bagi negara-negara pantai pada 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

b. Unclos 1982.  Usaha masyarakat internasional untuk 

mengatur masalah kelautan melalui Konferensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang Ketiga telah 

berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of 

the Sea (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum 

Laut) yang telah ditandatangani oleh 117 negara dan 2 satuan 

bukan negara pada tanggal 10 Desember 1982. Dibandingkan 

dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut, 

UNCLOS 1982 mengatur rezim-rezim hukum laut secara lengkap 

dan menyeluruh dimana tidak dapat dipisahkan antara satu sama 

lainnya. 

UNCLOS menyediakan rezim yang kompleks dimana 

merupakan persetujuan mengenai ruang kelautan dan 

penggunaannya. Persetujuan batas laut dan yuridiksi dari semua 

daerah pantai meliputi laut teritorial, zona tambahan, Zona 

Ekonomi Ekslusif (ZEE), landas kontinen, laut pedalaman, batas 

laut dalam, dan ruang diatas lautan. UNCLOS juga memberikan 

hak dan kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan rasa 

hormat di dalam menjalankan aktivitas di wilayah kelautan. Di 

satu sisi, adanya kerjasama dari negara-negara untuk melakukan 

kerjasama dan negosiasi dalam membuat suatu perjanjian yang 

berhubungan dengan permasalahan laut. 
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Menurut rezim hukum internasional yang mengatur hak-hak 

kedaulatan atas wilayah daratan dan perairan mempunyai 

perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan tersebut mencakup 

perbedaan substantif dan prosedural, secara substantif hak atas 

wilayah dapat diperoleh berdasarkan fakta kepemilikan secara 

fisik, sedangkan hak atas daerah laut diperoleh berdasarkan 

pelaksanaan hukum yang adil bagi para pihak.  Selanjutnya secara 

prosedural apabila terjadi sengketa wilayah darat, maka 

penyelesaiannya dapat dilakukan atas persetujuan negara-negara 

yang bersengketa. 

Dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka 

penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan Bab V UNCLOS 

mengenai penyelesaian sengketa-sengketa juga memuat sejumlah 

ketentuan yang ambisius. Negara-negara diwajibkan 

menyelesaikan dengan cara-cara damai setiap sengketa mengenai 

interpretasi atau penerapan konvensi. Apabila tidak berhasil 

mencapai persetujuan atas dasar perundingan, maka negara-

negara itu harus mengajukan sebagian sengketa kepada suatu 

prosedur wajib.  Ketentuan berkenaan dengan hal ini dikemukan 

dalam Seksi 2 yang berjudul “Prosedur-prosedur Wajib yang 

Menghasilkan Keputusan-keputusan yang Mengikat” (Compulsory 

Procedures Entailing Binding Decision).  

Negara-negara memiliki empat pilihan dalam prosedur wajib 

tersebut.  Menurut ayat 1 Pasal 287 (pasal kedua dalam Seksi 2) 

suatu negara bebas memilih dengan membuat pernyataan tertulis, 

satu atau lebih cara penyelesaian sengketa perihal interpretasi dan 
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penerapan Konvensi: The International Court of Justice, 

Tribunal/ITLOS, Arbitrasi di bawah annex VII UNCLOS, atau 

Arbitrasi Khusus di bawah annex VIII.6  Dalam hal ini sengketa 

hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan 

institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti 

Mahkamah Internasional. 

Terdapat perbedaan sejarah mengenai hak-hak milik daratan 

dan wilayah laut. Wilayah daratan dialokasikan melalui 

penjatahan secara fisik yang dilakukan oleh negara-negara besar. 

Sedangkan kawasan samudera dianggap res communi yang bisa 

digunakan siapa saja tetapi tidak bisa dibagi.  Ketika peralatan 

praktis dan teknologi berkembang, terbentuk institusi legal bagi 

alokasi laut secara efektif. Kemudian timbul dimensi politik 

berkenaan dengan pendistribusiannya berdasarkan kriteria 

tertentu dan bukan berdasarkan politik kekuatan seperti 

sebelumnya. Kawasan perairan dialokasikan dengan hukum, 

melalui proses-proses legal dan bukan lagi melalui cara kekerasan, 

serta sesuai dengan ide-ide dasar mengenai keadilan. 

Fakta lain yang membedakan sejarah kedaulatan negara atas 

daratan dan perairan atau laut bahwa daratan lebih mudah 

diduduki dari pada perairan.  Demikian pula dengan kenyataan 

yang selanjutnya berkembang dimana timbulnya berbagai dimensi 

ekonomi berkenaan dengan masalah laut.  

                                                 
6 Reklamasi. November 11, 2009. http://www.kbrisingapura.com 
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Hal ini juga didorong oleh kenyataan bahwa mengingat kawasan 

laut tidak bisa diduduki seperti halnya wilayah daratan, maka 

kepemilikan atas kawasan laut terutama ditujukan untuk 

pengambilan sumber-sumbernya.  

Pada masa ketika rezim hukum mengenai hak-hak eksklusif 

atas wilayah daratan telah berkembang, kawasan laut tetap 

dianggap res communi yang tersedia bagi semua pihak. Mare 

liberum (“free sea”) berlaku bagi semua kawasan samudera atau 

laut lepas, kecuali jalur laut teritorial yang berbatasan dengan 

pantai-pantai yang digunakan untuk melindungi kepentingan 

perikanan lokal dan keamanan.  Perkembangan perangkat hukum 

dan institusi yang mengatur alokasi hak-hak atas wilayah laut 

termasuk relatif baru. Hak-hak atas wilayah laut dialokasikan 

melalui proses yang berbeda dengan pengalokasian daratan dan 

menurut yurisprudensi yang sangat berbeda. Alokasi wilayah laut 

adalah berdasarkan ketentuan hukum dan dipisahkan dari 

tindakan fisik okupasi.  

Pada tahun 1982 tepatnya 30 April 1982 di New York, Konvensi 

hukum laut PBB (UNCLOS-United Nations Convention on the 

Law of the Sea) telah diterima baik dalam konferensi PBB tentang 

Hukum Laut III. UNCLOS mengatur tentang rezim-rezim hukum 

laut, termasuk Negara Kepulauan. UNCLOS 1982 secara 

komprehensif telah mengkodifikasi hukum internasional yang 

berkaitan dengan berbagai permasalahan lain, seperti hak-hak 

pelayaran, pengawasan polusi, riset ilmiah kelautan dan ketentuan 

perikanan. 
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Kepemilikan wilayah laut menurut UNCLOS berlangsung 

melalui proses yuridikasi. Doktrin tersebut menyatakan bahwa 

wilayah laut suatu negara tidak tergantung pada penggunaan fisik 

atau kepemilikan tetapi pada perkiraan geografis yang disebut 

doktrin ab initio, yang artinya jatah atau bagian tersebut sudah 

dimiliki sejak awal yang merupakan bagian yang sudah menyatu 

dan tidak perlu upaya tertentu bagi negara pantai untuk 

memperolehnya. Mahkamah Internasional menyatakan doktrin ab 

initio sebagai sarana melindungi negara-negara pantai. Semua 

negara pantai menerima doktrin tersebut tanpa keraguan, untuk 

mencegah terjadinya perlombaan kepemilikan wilayah dan 

pengambilan sumber-sumber di dasar laut oleh beberapa negara. 

Dengan disahkannya UNCLOS, tidaklah berarti bahwa 

konvensi tersebut telah dapat menampung segala kepentingan 

negara-negara. Berkaitan dengan masalah perbatasan antar 

negara, adanya perbedaan rezim hukum landas kontinen dalam 

UNCLOS 1982 dengan pengaturan sebelumnya, dimana UNCLOS 

memperkenalkan faktor jarak sebagai salah satu faktor penentu 

dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara, 

mengingat klaim minimal landas kontinen dapat diajukan negara 

pantai hingga 200 mil laut. 

Konvensi Hukum Laut 1982 menghasilkan rumusan baru 

tentang rezim hukum landas kontinen dengan memberikan batas 

klaim minimal sejauh 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 

mil laut bagi negara pantai dengan kriteria tertentu.   



Kajian Triwulan IV 
Penyelesaian Sengketa Ambalat Ditinjau dari Perspektif Hubungan Internasional                      
Dalam Rangka Memperkuat Sistem Pertahanan Negara  
 

  23 

Dengan berdasarkan pada rumusan baru tersebut, keterkaitan 

faktor geomorfologis dan geofisik dengan daratan suatu negara 

pantai hanya berkaitan dengan klaim maksimal landas kontinen.7 

Suatu negara pantai atau negara pulau, ataupun negara 

kepulauan yang baru merdeka, sepanjang situasi geografi dari 

perairan laut di hadapan atau di sekelilingnya memungkinkan, 

sudah dengan sendirinya negara tersebut berhak atas landas 

kontinen dan haknya atas landas kontinen itu berlaku semenjak 

negara itu menyatakan kemerdekaannya. Jadi tanpa perlu 

melakukan pernyataan atau tindakan apapun, negara itu sudah 

sendirinya mempunyai hak atas landas kontinen dan haknya atas 

landas kontinen itu mulai sejak awal (ab initio) berdirinya sebagai 

negara.  

Jika pun suatu negara mengeluarkan deklarasi atau pernyataan 

tentang landas kontinennya, pernyataan ini sifatnya hanyalah 

penegasan saja atas sesuatu yang memang sudah menjadi atau 

merupakan haknya sendiri. Eksistensi landas kontinen sebagai 

pranata hukum internasional universal, semakin diperkuat dengan 

tindakan negara-negara yang mentransformasikan landas 

kontinen itu dalam bentuk perundang-undangan nasionalnya 

masing-masing, dengan substansi yang selaras dengan substansi 

landas kontinen sebagai kaidah hukum internasional. 

 

                                                 
7 Suryo Sakti Hadiwijoyo (2009). Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi Permasalahan dan Strategi 
Penanganan. Gava Media : Yogyakarta. hal : 94 
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Meskipun kini setiap negara pantai diakui memiliki landas 

kontinen, namun landas kontinen itu sendiri bukanlah merupakan 

bagian dari wilayah negara dan dengan demikian landas kontinen 

tidak tunduk pada kedaulatan negara. Dengan kata lain, negara 

pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen. Landas 

kontinen tetaplah merupakan suatu area atau kawasan dasar laut 

dan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah negara. Negara 

pantai hanya memiliki hak-hak yang sifatnya lebih terbatas yang 

lebih dikenal dengan hak eksklusif pada landas kontinennya. Hak 

eksklusif tersebut secara garis besar meliputi hak untuk 

mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dan hak untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 

Sebagai area atau kawasan yang berada di luas wilayah negara, 

maka pada landas kontinen tersebut di samping hak-hak dan 

kepentingan dari negara pantai itu sendiri juga terkait hak-hak dan 

kepentingan-kepentingan negara-negara lain yang diakui dan 

dijamin oleh hukum internasional. Terutama sekali hak-hak dan 

kepentingan negara-negara lain pada area laut di atas landas 

kontinen yang karena sifatnya ada hubungannya dengan landas 

kontinen di bawahnya. Kedua ini, yakni hak dan kepentingan 

negara pantai pada satu pihak dan hak serta kepentingan negara-

negara lain pada pihak lain, harus dihormati oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

Mengingat posisi geografi negara-negara, terutama negara-

negara pantai yang sama-sama memiliki landas kontinen, ada 

kemungkinan landas kontinen antara dua negara atau lebih saling 
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tumpang tindih (overlapping) dan tentu saja potensial sebagai 

sumber sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, adalah amat 

penting untuk menentukan garis batas landas kontinen antara 

negara-negara yang bersangkutan. Masalah garis batas landas 

kontinen antara dua negara atau lebih bukanlah merupakan 

masalah yang sederhana. Namun, cara terbaik untuk 

menyelesaikan sengketa pada umumnya, termasuk sengketa 

tentang garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih 

adalah dengan melalui penyelesaian secara damai melalui 

perundingan langsung antara para pihak yang jika berhasil 

mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan 

diformulasikan ke dalam bentuk perjanjian internasional. Namun 

tidak jarang para pihak gagal mencapai kesepakatan pada akhirnya 

menunda atau mengendapkan masalahnya untuk suatu jangka 

waktu yang tidak ditentukan atau terkadang ada yang berkembang 

menjadi sengketa yang berkepanjangan. Bagi negara yang gagal 

mencapai kata sepakat, sehingga sengketa itu berkembang menjadi 

sengketa hukum yang selanjutnya atas dasar kesepakatan antara 

mereka, sengketa itu diajukan kehadapan badan penyelesaian 

sengketa seperti Mahkamah Internasional ataupun badan arbitrase 

internasional untuk memperoleh putusan yang mempunyai 

kekuatan mengikat. 

10. Landasan Teori. 

a. Realisme. Dalam hubungan internasional, realisme 

merupakan pandangan yang didasarkan pada empat asumsi 

pokok, yaitu: negara merupakan aktor utama dalam interaksi 
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antarnegara; kepentingan nasional merupakan fokus utama 

perjuangan setiap negara; politik merupakan isu utama dalam 

interaksi antarnegara; dan hubungan antarnegara selalu dilandasi 

oleh konflik, karena adanya keinginan setiap negara untuk 

mengungguli negara lain.8 

 Pemahaman akademis tentang gagasan realisme dalam studi 

hubungan internasional baru muncul pada masa-masa paska 

Perang Dunia II.  Akan tetapi, akar filosofisnya telah dapat dilacak 

dalam sejarah Yunani Kuno dan India Kuno, seperti tampak dalam 

karya-karya klasik Thucydides (the History of Pelopponesian 

War), Kautilya (strategi perang dalam Arthasastra), dan Sun Tzu 

(The Art of War).  Gagasan klasik ini dikembangkan dalam 

berbagai pemikiran abad pertengahan, antara lain melalui Thomas 

Hobbes (the Leviathan, 1651), Machiavelli (Il Prince, 1532), dan 

lain-lain.   

Inti utama gagasan realisme yang dikembangkan oleh para ahli 

ilmu politik dan hubungan internasional adalah bahwa setiap 

negara perlu memaksimalkan kekuatan nasionalnya jika ingin 

memenangkan hubungan dengan negara lain.  Meskipun 

hubungan itu berlangsung dalam kerangka damai, misalnya 

melalui diplomasi, kekuatan nasional tetap saja menjadi instrumen 

utama yang perlu dipertahankan.   

                                                 

8 Lihat antara lain Scott Burchill (1996), “Realism and Neo-realism” dalam Scott Burchill, Richard 
Devetak, Andrew Linklater, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit, and Jacqui True, Theories of 
International Relations. Basingstoke: Palgrave; serta Donnelly, Jack (2000), Realism and International 
Relations, Cambridge: Cambridge University Press, Bab 1. 
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Bahkan, seorang panglima perang pada awal abad ke-20 

mengatakan bahwa "perang ada kelanjutan diplomasi" atau 

"perang adalah diplomasi dengan cara lain". 

 Menurut perspektif realisme, setiap negara seharusnya 

berjuang untuk mencapai kepentingan nasional.  Realisme 

tradisional menilai bahwa cara apa saja dibolehkan untuk 

mencapai kepentingan nasional tersebut.  Sementara pandangan 

kontemporer mengharuskan adanya pengakuan terhadap berbagai 

norma internasional yang disepakati, dan masing-masing negara 

berinteraksi berdasarkan norma-norma tersebut.  Sumber norma 

dalam interaksi internasional mungkin saja berasal dari hukum 

internasional, namun dapat juga berasal dari berbagai kebiasaan 

dan kelaziman yang pernah berlangsung. 

Syarat pertama yang dibutuhkan oleh setiap negara untuk dapat 

mencapai kepentingan nasionalnya adalah memiliki kekuatan nasional 

yang memadai.  Dalam konteks ini, kekuatan nasional dipahami secara 

dinamis meliputi berbagai aspek fisik maupun non fisik.  Unsur-unsur 

kekuatan nasional antara lain: penduduk, wilayah, kapasitas ekonomi, 

kapasitas militer, industri, dan lain-lain.  Sedangkan  aspek-aspek non 

fisik kekuatan nasional antara lain: kemampuan diplomasi, pengaruh dan 

kepemimpinan di level internasional, tata pemerintahan yang baik, dan 

sebagainya.9 

 

                                                 
9 Untuk uraian mendetail, lihat Theodore Coulumbis dan James H. Wolve (1994), “Pengantar Hubungan 
Internasional: Kekuatan dan Keadilan”, Bandung: Abardin, terutama bab 4 tentang kekuatan nasional. 
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Selama dekade 1940-an sampai 1950-an, para ilmuan politik 

dan hubungan internasional cenderung membangun suatu 

diskripsi untuk menggambarkan politik internasional (world 

politics) ke dalam kondisi dimana masing-masing bagian saling 

kait-mengkait satu sama lain di atas tataran yang disebut "negara-

negara bangsa" (nation-states) yang berdasarkan kepada suasana 

konflik.  Beberapa diantara pemikir realis seperti Hans 

J.Morgenthau, mengatakan bahwa konflik internasional, lebih 

menunjukkan kepada sifatnya (karakter) dasar manusia umumnya 

(human nature) sebagai suatu fakta sosial.  

Disisi lain, yang mengatakan bahwa dalam satu sistem 

internasional, dilihat sebagai suatu dataran suasana (kondisi) 

dengan mana telah terjadi apa yang disebut dengan istilah: 

international anarchy. Kondisi tersebut sering diakibatkan oleh 

keberadaan kecenderungan yang memperkuat (powerful) dan 

antagonistik negara-negara yang pada akhirnya akan menciptakan 

kondisi "dilema keamanan" yang terformulasikan ke dalam pola 

globalisme politik Internasional dalam mana, ada sintesa 

kondisionalitas antar kekuatan (power) dengan orientasi 

keamanan (security oriented) yang dirumuskan sebagai pokok 

bahasan dalam analisis politik dan hubungan internasional. 

Kekuatan nasional yang memadai dapat memberikan modal 

moral dan psikologi yang kuat bagi para diplomat dalam 

berunding di  forum internasional.  Ada kebanggaan dan sikap 

percaya diri yang tinggi dari para diplomat ketika mengetahui 

bahwa mereka sedang berunding dengan negara yang secara 
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aktual memiliki kekuatan nasional lebih lemah dibanding negara 

yang diwakilinya.  Begitu juga sebaliknya, para diplomat mungkin 

saja merasa minder jika mereka berhadapan dengan negara yang 

secara aktual memiliki kekuatan nasional lebih besar. 

Meskipun kekuatan nasional merupakan variabel yang 

cenderung abstrak dan tidak mudah mengukurnya, namun secara 

aktual kekuatan militer dan ekonomi seringkali menjadi ukuran 

paling penting.  Negara-negara dengan kemampuan ekonomi dan 

atau militer lebih besar akan cenderung lebih kuat.  Apalagi, kedua 

aspek ini seringkali berkaitan erat, dimana jika suatu negara telah 

mencapai tingkat kemajuan ekonomi tertentu secara otomatis 

akan mempengaruhi postur tampilan militernya.  Tentu saja 

pandangan ini cenderung menyederhanakan realitas bahwa ada 

banyak faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi dan militer 

suatu negara, akan asumsi demikian nampaknya lumrah bagi 

penganut realisme dalam hubungan internasional. 

Jika suatu negara berada pada situasi konflik dengan negara 

lain, maka eskalasi konflik akan sangat dipengaruhi oleh 

manajemen relasi serta oleh pengambilan keputusan dari aktor-

aktor politik domestik yang berpengaruh, misalnya kepala negara 

atau kepala pemerintahan, panglima angkatan bersenjata, menteri 

luar negeri dan para diplomat, parlemen, serta pejabat-pejabat 

politik.  Setiap keputusan seharusnya didasari oleh pertimbangan 

kepentingan nasional.  Apakah suatu konflik akan dipertahankan 

untuk menjadi "bargaining chip" dalam hubungan bilateral, atau 

akan dibawa kepada Mahkamah Internasional untuk segera 
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memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum, semata-mata 

didasari oleh pertimbangan kepentingan nasional.   

Suatu negara akan sepakat membawa suatu persoalan ke 

mahkamah internasional dengan dua alasan: negara tersebut 

benar-benar yakin akan memenangkan persidangan; dan negara 

tersebut berada dalam tekanan, baik internal maupu eksternal, 

untuk segera menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan negara 

lain.  Dalam pandangan realisme, pilihan untuk membawa suatu 

sengketa, apalagi sengketa perbatasan, ke mahkamah 

internasional selalu saja menjadi pilihan terakhir bagi suatu 

negara.  Biasanya, proses diplomasi atau mekanisme alternatif 

(seperti pendekatan regionalisme) menjadi pilihan bagi para 

pengambil kebijakan. 

b. Regionalisme. Malaysia dan Indonesia merupakan negara 

bertetangga dengan ikatan regional yang kuat.  Kedua negara 

sama-sama menjadi pemain penting dalam kerangka kerjasama 

ekonomi regional Asia Tenggara yang kini sedang dalam proses 

penguatan kelembagaan melalui ASEAN (Association of South 

East Asia Nations).  Dalam perspektif regionalisme, berbagai 

perbedaan yang terjadi dalam hubungan antara dua negara 

seharusnya dapat diselesaikan dalam kerangka solidaritas regional 

untuk mencapai kepentingan bersama yang lebih luas. 

 Sejak dekade 1970-an dan 1980-an, negara-negara berkembang 

cenderung memperkuat collective bargaining dalam 

mengakselerasi pola interaksi dengan negara maju.  Mekanisme 

yang lazim adalah melalui penguatan solidaritas dan kerja sama 
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sesama negara berkembang.  Selain itu, juga berkembang 

mekanisme regionalisme atau kerjasama regional, yang dibangun 

dengan basis ekonomi.  Daya tarik regionalisme makin meningkat 

setelah negara-negara Eropa berhasil membangun kerjasama 

regional yang dewasa ini telah mencapai lebih dari 25 negara.  Jika 

sebelumnya negara-negara tersebut memiliki kebijakan individual 

dalam ekonomi dan politik, dewasa ini sedang dibangun pola 

interaksi yang mengarah pada terbentuknya suatu United States of 

Europe.10 

Dimulai pada pertengahan 1950-an yang dipelopori oleh Karl 

W. Deutsch (1957), Ernst B. Haas (1958) yang memfokuskan 

perhatiannya kepada kajian integrasi regional, dimana hal ini 

dipandang sebagai suatu proses.  Studi integrasi regional 

ditempatkan ke dalam analisis konsep regionalisme bagi studi 

hubungan internasional khususnya, dengan berupaya membangun 

suatu kerangka teori integrasi regional.  

Keberhasilan integrasi dan regionalisme di Eropa Barat telah 

menjadikan bukti dan contoh nyata bahwa regionalisme memiliki 

potensi untuk berkembang menjadi kerja sama yang lebih luas 

(termasuk pula bidang politik dan sosial budaya).  Yang penting 

dalam hal ini adalah adanya keinginan bersama dari masing-

masing negara anggota yang menjadi bagian dari kerja sama 

regional itu untuk mengeksiskan kerjasama diantara mereka.   

                                                 
10 T.R. Reid dan Joanne J. Mayers, (2004), The United States of Europe: The New Superpower and The 

End of American Supremacy, London: The Penguin Press. 
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Dalam tulisan Andrew Hurrell berjudul “The Regional 

Dimension in International Relations Theory”11 dijelaskan bahwa 

dalam mempelajari secara teoritis interaksi antar negara, level 

analisis dalam tingkat regional seringkali dikesampingkan 

walaupun perkembangan regional secara substantif dirasa sangat 

penting. Kondisi tersebut dapat diubah ketika karakter 

pembangunan juga berubah menjadi tidak lagi menitik beratkan 

pada power dan kepentingan masing-masing negara. Selain itu 

diperlukan pula adanya kategori perbedaan wilayah (region). Pada 

dasarnya upaya untuk mengembangkan aspek teoritis dalam 

analisis regionalisme sangat terbuka lebar jika merujuk pada 

karakteristik regionalisme itu sendiri yang cenderung tidak stabil 

dan tidak determinis. Dalam proses interaksi dalam regionalisme 

terdapat berbagai logika yang saling berkompetisi dan tidak ada 

titik henti tunggal. Jadi, interaksi dalam tataran regional sangat 

kompleks, multidimensional, dan menyangkut interaksi ekonomi, 

politik, maupun budaya yang multiproses. Dengan demikian, 

upaya pengkonstruksian teori sangat terbuka lebar. 

Regionalisme dianggap penting karena region12 merupakan 

wadah paling tepat dan paling mungkin untuk menerima 

perubahan dan mengintensifkan resistensi dari tekanan kompetisi 

global. Menurut perspektif realis, ketidaksetaraan kekuatan 

(unequal power) menciptakan logika yang tidak mendukung 

                                                 
11 Dalam Fawcett, Louise and Andrew Hurrell (2002), Regionalism in World Politics. Oxford University 
Press. pp. 7-36 
12 Region dipahami sebagai daerah tempat berlangsungnya regionalisme. Region dapat berupa wilayah 
yang memiliki batas geografis maupun sebatas konstruksi sosial yang ditentukan oleh anggotanya. (John 
Ravenhill 2007:175) 
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pasar, karena itu regionalisme digunakan untuk menciptakan 

kesetaraan kekuasaan. Sedangkan perspektif kontra-realisme 

menyatakan bahwa regionalisme merupakan sarana untuk 

memahami kondisi sosial-ekonomi yang berubah yang akan 

mengubah karakter, lingkup, dan arena kompetisi kekuasaan. 

Kedua perspektif tersebut hampir serupa dengan penggolongan 

perspektif statis dan rasionalis-institusioanlis. Bagi penganut 

perspektif statis, institusi regional dan internasional berada pada 

level pertukaran transnasional dan sarana komunikasi. Institusi 

menjadi harus bersinggungan dengan kompleksitas dilema yang 

muncul dari aksi kolektif sebagai konsekuensi dari integrasi dan 

interdependensi dalam region tersebut. 

Dalam konteks ini, institusi berperan sebagai penghasil solusi 

bersama (generated solution). Sedangkan dalam perspektif 

rasionalis-institusionalis, institusi dipandang sebagai entitas yang 

mempengaruhi perilaku negara (state behavior) dengan 

menciptakan lingkungan yang rasional bagi negara untuk saling 

bekerja sama. 

Bagi negara yang cenderung berada dalam posisi lemah dalam 

organisasi regional, Hurrell menjelaskan fungsi regionalisme 

adalah sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur. Selain 

itu, institusi tersebut juga membuka kesempatan dan hak 

berpendapat yang sama, membuka peluang membentuk koalisi 

yang lebih kuat, dan membuka wadah politis untuk membangun 

koalisi baru.  
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Sedangkan bagi negara yang relatif kuat, regionalisme berfungsi 

sebagai tempat untuk menjalankan strategi, tempat untuk 

mewadahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi power.13 

Sedangkan dalam tulisannya yang lain, “Regionalism in 

Theoretical Perspective”,14 Hurrell menekankan pentingnya teori 

untuk menjelaskan definisi, konsep, dan kategori regionalisme. 

Pada prinsipnya Hurrell membagi regionalisme menjadi lima 

kategori, yaitu regionalisasi, kesadaran regional dan identitas, 

kerjasama regional antar negara, integrasi regional yang 

merupakan pengembangan dari negara, dan kohesi regional. 

Regionalisasi merupakan perkembangan integrasi sosial dalam 

sebuah wilayah yang kerapkali tidak secara langsung dalam 

interaksi sosial dan ekonomi. Regionalisasi tidak berdasarkan 

kebijakan yang secara sadar dibuat oleh negara maupun bukan 

sekumpulan negara dan pola regionalisasi tidak harus berdasarkan 

batas negara. Sedangkan kesadaran regional dan identitas 

menekankan pada sense of belonging atau rasa memiliki antar 

entitas-entitas yang terlibat di dalamnya.  

Kerapkali regionalisme jenis ini didasari oleh persamaan 

identitas dan identifikasi terhadap identitas itu sendiri sehingga 

kerapkali menimbulkan diferensiasi dan kategorisasi. Kerjasama 

regional antar negara merupakan regionalisme yang terbentuk 

sebagai respon tantangan eksternal. Dalam regionalisme ini 

ditekankan adanya koordinasi untuk menentukan posisi regional 

dalam sistem internasional.  

                                                 
13 Farrel, Mary and Bjorn Hette, et al. (2005), Global Politics of Regionalism. Pluto Press. pp. 38-53 
14 Dalam Louise Fawcet dan Andrew Hurell, op. cit. 



Kajian Triwulan IV 
Penyelesaian Sengketa Ambalat Ditinjau dari Perspektif Hubungan Internasional                      
Dalam Rangka Memperkuat Sistem Pertahanan Negara  
 

  35 

Di lain sisi, integrasi regional menekankan pengurangan atau 

bahkan usaha untuk menghilangkan batas antar negara. Dalam 

konteks ini bukan batas geografis yang ingin dihilangkan, namun 

batas interaksi seperti batasan pajak ekspor dan impor. 

Regionalisme yang terakhir, kohesi regional, bisa jadi merupakan 

gabungan dari keempat regionalisme sebelumnya yang 

membentuk unit regional yang terkonsolidasi. Pembentukan 

kohesi regional dapat dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

membentuk organisasi regional yang supranasional untuk 

memperdalam integrasi ekonomi dan membentuk rezim serta 

membentuk hegemoni regional yang kuat. 

Meskipun gagasan regionalisme memiliki potensi kemanfaatan 

bagi hubungan negara-negara dalam suatu kawasan, namun tidak 

tertutup kemungkinkinan jika kemudian dalam organisasi regional 

tersebut muncul hegemoni, yaitu hegemoni dari organisasi 

regional itu sendiri. Berdasarkan perspektif realisme, hegemoni 

menjadi sebuah unsur yang penting dalam upaya mewujudkan 

kepentingan nasional.  Andrew Hurrell sendiri juga menyebutkan 

bahwa bagi negara yang relatif kuat, institusi regional menjadi 

tempat untuk mengaktualisasikan strategi, tempat mewadahi 

hegemoni, dan untuk melegitimasi power.  

Dalam konteks sengketa Ambalat antara Indonesia dan 

Malaysia, peluang penyelesaian melalui mekanisme regionalisme 

ASEAN terbuka cukup luas.  Akan tetapi, patut diakui bahwa 

kecenderungan munculnya sentimen hegemoni diantara kedua 

negara pada level regional memiliki potensi untuk menghambat 

jalannya penyelesaian melalui mekanisme regional tersebut.   
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Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk 

menggunakan mekanisme tersebut, mengingat kerangka kerja 

sama dalam kerangka ASEAN memiliki pilar ekonomi, politik, dan 

sosial budaya yang dapat dikembangkan oleh kedua pihak untuk 

kepentingan bersama yang lebih luas. 

c. Peranan ASEAN.  Sejak dekade 1960, negara-negara Asia 

Tenggara mengawali upaya pengorganisasian untuk menuju 

standar bersama dalam mengatasi isu-isu kawasan yang 

berkembang.  Komitmen ini ditandai dengan pembentukan 

Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (Association of South East 

Asia Nations, ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967, yang diawali 

oleh kesepakatan dari lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Siam 

(Thailand), Filipina, Malaysia dan Singapura. 

Ketika terbentuk, sebagian besar negara-negara pendiri baru 

saja lepas dari penjajahan. Sekelompok negara-negara baru ini 

harus mempertahankan kedaulatan yang baru saja mereka 

dapatkan ditengah konstelasi global persaingan dua superpower 

yang juga turut memperebutkan pengaruh di kawasan Asia 

Tenggara. Oleh karena itu melalui suatu pertemuan kecil, lima 

negara-negara Asia Tenggara bertekad untuk membentuk 

kerjasama kawasan yang bertujuan tidak hanya untuk 

mempertahankan kawasan ini terbebas dari hegemoni asing tetapi 

juga suatu kawasan yang dapat berdiri sendiri dan 

mensejahterakan masyarakatnya.  

Kondisi ini lah yang disebut regional resilience atau ketahanan 

kawasan. Dengan dasar tujuan ini pula, ASEAN menerapkan salah 

satu prinsip yang paling dipegangnya hingga saat ini yaitu prinsip 
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non-intervensi dimana negara-negara Asia Tenggara berinteraksi 

satu sama lain sebagai negara yang merdeka dengan saling 

menghormati kedaulatan masing-masing. ASEAN juga 

menerapkan prinsip komitmen dan tanggung jawab bersama 

terhadap keamanan, perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. 

Pada lingkup yang lebih besar, ASEAN telah menunjukkan 

keberhasilan dalam upaya menuju regional resilience ini. Satu 

dekade setelah terbentuknya ASEAN, organisasi ini memprakarsai 

TAC (Treaty of Amity and Cooperation) yang telah menjadi norma 

internasional untuk berhubungan secara damai di kawasan Asia 

Pasifik. ASEAN juga menjadikan kawasannya sebagai zona damai 

bebas senjata nuklir.  

Sehingga Asia Tenggara tidak hanya menjadi kawasan yang 

relatif stabil dengan tidak adanya konflik besar terjadi sejak 

terbentuknya ASEAN tetapi kawasan ini juga bergerak secara 

dinamis sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang 

signifikan. Terbukti ASEAN telah memulai langkah awal pasar 

bebas Asia Tenggara sejak tahun 1992 atau kurang dari tiga dekade 

dari usia ASEAN. Puncak dari semua usaha ini adalah 

ditandatanganinya ASEAN Charter dan kesepakatan negara-

negara untuk membentuk Komunitas ASEAN 2015. 

Jika kita melihat pada ranah yang lebih sempit, kita akan 

banyak menjumpai kontradiksi dari apa yang telah ditetapkan dan 

menjadi tujuan ASEAN seperti terjadi dalam beberapa kasus 

konflik regional, baik yang melibatkan salah satu negara ASEAN 

dengan negara di luar kawasan (seperti konflik Laut China Selatan) 

atau konflik yang melibatkan sesama negara anggota ASEAN 
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(seperti konflik Ambalat atau konflik perbatasan Indonesia dan 

Singapura).  Konflik ini seharusnya menjadi pembuktian bahwa 

ASEAN yang hendak menjadi komunitas mampu mengatasi 

konflik di kawasan secara lebih matang sebagai kawasan yang 

bertujuan mencapai regional resilience.  

Namun yang terjadi justru sebaliknya. ASEAN yang 

berkomitmen untuk menjadi satu komunitas keamanan ternyata 

terpecah belah dalam konflik.  Jika dibandingkan dengan Uni 

Eropa, nampak bahwa ASEAN masih jauh berada pada tataran 

yang diharapkan.  Kesuksesan Uni Eropa, entah dalam hal 

menciptakan perdamaian maupun kemakmuran, tidak bisa 

diabaikan begitu saja. Paling tidak, ada satu pelajaran fundamental 

yang bisa kita ambil dari proses integrasi Uni Eropa, yaitu dimulai 

dari kerjasama fungsional. David Mitrany, mengatakan bahwa 

kerjasama harus dimulai dari kebutuhan yang spesifik atau 

fungsiona15. Mitrany berargumen bahwa dunia abad 20 didominasi 

oleh isu-isu teknis, yang lebih baik ditangani oleh aktor profesional 

daripada politisi. Lebih lanjut ia meyakini bahwa pengetahuan dan 

kemampuan praktis kaum profesional bisa menghindarkan 

konflik-konflik politis, yang selama ini menghiasi politik 

internasional. 

ASEAN berusaha untuk memulai proses integrasi dengan 

meng-gunakan tiga pilar secara bersama-sama, politik-keamanan, 

ekonomi dan sosio-kultural. Namun besar kemungkinannya hal itu 

justru akan memberatkan ASEAN ke depannya. Bagaikan 

membangun sebuah rumah dengan tiga pilar, memang lebih kuat 

                                                 
15 Lihat James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Contenting Theories of International,  New York: 
Addison Wesley Longman, 2001 
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jika dibandingkan dengan satu pilar, tapi berbahaya jika ketiga 

pilar tersebut rapuh. Akan lebih baik jika membangun rumah 

secara bertahap namun dengan fondasi yang kokoh.  

Paling tidak dari ketiga pilar ASEAN Community tersebut, 

sosio-kultural merupakan pilar yang memiliki prospek paling 

bagus. Dalam konteks ASEAN, sosial budaya merupakan aspek 

yang paling netral, jika dibandingkan dengan politik ataupun 

ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial dan budaya 

bangsa Asia Tenggara yang kuat. Seluruh dunia paham bahwa Asia 

Tenggara memiliki kebudayaan yang kaya, dan hal itulah yang 

seharusnya dijadikan pendorong utama kerjasama antar negara 

ASEAN. 

Kita bisa memulai kerjasama sosio-kultural ini dengan 

menciptakan program pertukaran pelajar, mahasiswa, guru, dosen 

atau bahkan budayawan dan seniman. Seperti yang tercantum 

dalam tujuan ASEAN Socio-Cultural yaitu memberikan kontribusi 

dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada 

rakyat untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa 

dan rakyat ASEAN. Lebih lanjut, ASEAN Socio-Cultural juga 

memiliki tujuan menumbuhkan kesamaan identitas dan 

membangun masyrakat yang saling peduli dan berbagi yang dapat 

meningkatkan taraf hidup, mata pencaharian, serta kesejahteraan 

rakyat di kawasan. 

11. Landasan Operasional. 

a. UU RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU RI No 

3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pasal 7 ayat (2) 

tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan 
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Sishanneg dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI 

sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen 

cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya pada penjelasan 

ayat tersebut yang termasuk ancaman militer adalah ancaman 

yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dinilai 

mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam 

wujudnya ancaman militer dapat berupa pelanggaran wilayah yang 

dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun 

pesawat non komersial.   

b. UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 7 ayat 1 

disebutkan bahwa Tugas pokok TNI adalah menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa 

negara. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut tentunya 

diperlukan kekuatan nyata TNI yang didukung dengan alutsista 

modern sehingga mampu mengemban fungsi penangkalan 

sekaligus penindakan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan 

ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri. 
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BAB III 

DATA DAN FAKTA 

 

12. Klaim Ambalat oleh Malaysia.  Sebelum berlakunya UNCLOS 

III tahun 1982 dasar argumentasi Malaysia atas Blok perairan ND6 

dan ND7 hanya didasarkan pada agumentasi pengunaan peta laut 

yang dibuat pada tahun 1979. Dasar historis semata mirip yang 

digunakan Indonesia ketika mempertahankan Pulau Sipadan dan 

Ligitan. Bahkan ketika berlakunya UNCLOS 1982, dalam hal mana 

Malaysia dikategori masuk rejim hukum sebagai negara pantai 

argumentasi Malaysia masih mendasarkan pada peta wilayah 1979. 

Argumentasi ini kurang kuat, sebab sebelumnya telah ada 

kesepakatan yang ditandatangani Malaysia dengan Indonesia 

mengenai Perjanjian Tapal Batas Maritim pada 27 Oktober 1969 dan 

17 Maret 1970.  

 Rejim dalam UNCLOS sendiri melemahkan argumentasi Malaysia. 

Apalagi Peta Wilayah Malaysia 1979 (disebut Peta Pentas Benua) 

tersebut memuat tapal batas kontinental dan maritim yang secara 

sepihak memasukkan blok maritim Ambalat dalam wilayah Malaysia 

dengan cara memajukan koordinat 4° 10' arah utara melewati Pulau 

Sebatik. Namun, meskipun mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya, 

Malaysia cenderung pasif selama kurang lebih 30 tahun.  Dengan kata 

lain, Malaysia nampak tidak begitu antusias mengangkat isu 

perbatasan tersebut. 
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Setelah keluarnya putusan hukum Mahkamah Internasional 

mengenai status penguasaan kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan 

menambah dasar argumentatif Malaysia untuk memperkuat 

keinginannya menguasai Blok Ambalat. Malaysia menggunakan dasar 

Pasal 121 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa “tiap pulau berhak 

mempunyai laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 

landasan kontinennya sendiri”.  

Dalam jurisprudensi hukum internasional penggunaan dasar 

tambahan dalam kondisi konflik lanjutan perolehan wilayah seperti ini 

belum ada. Apalagi kondisi seperti itu sangat problematik. Seperti 

diketahui Sipadan dan Ligitan yang secara histories, fisis, dan de facto 

masuk wilayah Indonesia, justru oleh Mahkamah Internasional 

dimenangkan oleh Malaysia atas pertimbangan; continuous presence, 

effective occupation (termasuk administrasi pemerintahan) dan 

ecology preservation. Padahal dalam UNCLOS 1982, berlaku rejim 

yang berbeda antara Negara Indonesia dan Malaysia. Rejim hukum 

"negara kepulauan" berlaku sesuai geo-politik Indonesia dalam 

deklarasi Juanda 1957 yang diakui PBB. Sedangkan di Malaysia 

berlaku rejim "negara pantai". Dengan kemenangan sengketa Pulau 

Sipadan dan Ligitan menyebabkan argumentasi klaim Malaysia 

terhadap Ambalat makin menguat. 

Dengan landasan baru tersebut maka Malaysia merasa yakin 

mempunyai hak mutlak untuk memiliki Ambalat dan mengelola 

sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Keyakinan ini 

ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah Malaysia menjual 

minyak dan gas alam yang terkandung didalamnya kepada perusahaan 
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Shell untuk mengeksploitasi minyak dan gas di kawasan perairan 

Ambalat dilakukan (16 Februari 2005, + 3 tahun setelah 

memenangkan Sipadan dan Ligitan). Dengan kuatnya kepedulian 

Malaysia terhadap Ambalat, kemungkinan yang dapat terjadi adalah: 

(1) Malaysia akan menjalankan strategi diplomasi sengketa Pulau 

Sipadan dan Ligitan sebagai tujuan antara untuk mengklaim Blok 

Ambalat; atau (2) Tujuan berikutnya sebagai tujuan final adalah 

perolehan Blok Ambalat Indonesia.  

Selain karena mendapat dorongan dari masuknya perusahaan 

minyak Shell melalui Petronas Carigali Malaysia untuk mengekplorasi 

Blok ND6 dan ND7 (Blok Ambalat), terdapat kalkulasi strategis geo-

politik terhadap pertahanan Indonesia oleh Malaysia seperti : 

a. Klaim Malaysia atas Ambalat selain menggunakan tafsiran atas 

ketentuan-ketentuan legal menurut mereka sendiri, tampaknya 

juga didasarkan atas kalkulasi strategis, dimana Indonesia 

dianggap tidak memiliki kekuatan penangkal (deterrent) yang 

memadai.  Dengan kata lain, postur pertahanan Indonesia dewasa 

ini jelas tidak akan dapat mencegah niat Malaysia untuk mencoba 

menguasai wilayah Indonesia di Ambalat.  

b. Dari segi teknologi pertahanan dan kecanggihan peralatan 

perang, Indonesia tampak sudah ketinggalan dari Malaysia, 

terutama pada kekuatan matra laut dan udara. Peralatan yang 

dimiliki oleh TNI AL sudah sangat tua usianya.  Menurut Prof 

Azmi Hassan, ahli strategi politik Malaysia dari UTM Malaysia, 

bahwa Pemerintah Malaysia telah membuat kalkulasi atas 

kekuatan militer Indonesia jika harus berhadapan dengan 
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kekuatan militer Malaysia.  Bahwa TNI tidak berada dalam 

keadaan optimal akibat embargo militer AS sejak beberapa tahun 

lalu. Azmi memberi contoh, hanya 40 persen jet tempur yang 

dimiliki TNI AU dapat digunakan karena ketiadaan suku cadang 

untuk mengoperasikan kekuatan secara penuh. Jet Sukhoi yang 

dimiliki Indonesia hanya mempunyai kemampuan radar, tanpa 

dibantu oleh kelengkapan persenjataan yang lebih canggih 

lainnya.16  Dengan kata lain, kekuatan militer TNI juga telah 

diperhitungkan oleh para ahli strategi di Malaysia sebagai referensi 

Pemerintah Malaysia dalam menentukan sikap terhadap sengketa 

di wilayah Ambalat.   

Dari segi politik, keuntungan Malaysia mengklaim dan memiliki 

kawasan Ambalat yaitu berupa perluasan wilayah negara. Strategi ini 

untuk mendukung keinginan Malaysia memiliki kemampuan militer 

yang kuat dan persenjataan yang canggih untuk mempertahankan 

negara (state defence) dari serangan musuh (deterrence). Di samping 

itu harga diri Malaysia sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat 

akan meningkat. 

13. Klaim Ambalat oleh Indonesia.  Berdasarkan Pasal 47 

UNCLOS 1982 disebutkan bahwa: "suatu negara kepulauan adalah 

negara yang seluruhnya terdiri atas suatu kepulauan atau lebih". 

Negara-negara ini dapat menarik garis pangkal lurus yang 

menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar dari 

                                                 
16 Lihat Rusman Gazali (2005:4), dalam Sigit Dwi Kusrahmadi, “Pentingnya Wawasan Nusantara dan 
Integrasi Nasional”, Paper, Universitas Negeri Yogyakarta, di download dari 
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/WAWASAN NUSANTARA  Jurnal Penting.pdf pada 5 Desember 
2011 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/WAWASAN%20NUSANTARA%20%20Jurnal%20Penting.pdf
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gugusan kepulauan tersebut dengan kepulauan utama, termasuk 

garis-garis pangkal tersebut dengan perbandingan antara perairan 

dan daratan tidak melebihi 9 : 1 dengan suatu pengkecualian bahwa 

panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut dan tidak 

boleh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan.    

Malaysia tidak termasuk kriteria negara kepulauan dan Indonesia 

adalah sepenuhnya negara kepulauan (the archipelagi state). Dalam 

menetapkan garis batas laut dengan wilayah Indonesia, Malaysia tidak 

mengikuti ketentuan UNCLOS 1982, namun berdasarkan Peta 

Wilayah 1979, dimana status hukum peta ini sangat lemah.17  Ambalat 

disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-

undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Republik Indonesia 

yang telah sesuai dengan konsep hukum negara kepulauan. Undang-

undang ini telah diadopsi dalam UNCLOS 1982.  

Bentuk nyata klaim Indonesia atas wilayah sengketa di Ambalat 

telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya 

Peta Wilayah Malaysia pada 1979.  pemerintah Indonesia berkali-kali 

mengirim nota protes ke pihak Malaysia, baik yang berkaitan dengan 

Peta 1979 tersebut maupun terhadap beberapa peristiwa setelahnya.  

Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, berbagai protes yang 

disampaikan merupakan wujud nyata klaim Indonesia terhadap 

kawasan yang disengketakan dengan Malaysia.   

 

                                                 

17Gloria Prisca Tjan. Ambalat Dari Perspektif UNCLOS 1982. Makalah S2 Marni Affair. Cina, Xiamen 
University, 2009,hlm.2  
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Seluruh nota protes tersebut akan didokumentasikan dan jika 

seandainya sengketa kedua negara terhadap kawasan Ambalat sampai 

ke Mahkamah Internasional kelak, maka dokumen-dokumen itu akan 

dibuka sebagai bukti bahwa Indonesia sejak awal telah menunjukkan 

penguasaan efektif terhadap kawasan tersebut.   Hingga sekarang ini 

Indonesia sudah mengajukan nota protes sebanyak 35 kali kepada 

Malaysia terkait pelanggaran batas wilayah, konsistensi Indonesia 

dalam menyampaikan nota protes ini adalah bentuk ketegasan yang 

dari waktu ke waktu selalu mengingatkan kepada pihak Malaysia 

bahwa Ambalat adalah wilayah Republik Indonesia.18 

Penyampaian nota protes ini juga sebagai upaya mengingatkan 

kembali Malaysia untuk segera berunding. Sementara penggelaran 

pasukan patroli merupakan bentuk penegasan klaim. Karena 

Indonesia juga telah memberikan konsesi eksplorasi minyak di 

Ambalat kepada perusahaan minyak ENI dari Italia dan UNOCAL dari 

Amerika Serikat.  Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia 

merasa wajib memberikan jaminan keamanan pada proses eksplorasi 

yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing tersebut.  

Selain itu, patroli laut yang dilakukan oleh tentara Indonesia juga 

bertujuan untuk memberi jaminan keamanan kepada nelayan-nelayan 

Indonesia yang melaksanakan aktivitas ekonomi di blok Ambalat. 

 

                                                 
18 Lihat Tabloid Diplomasi Kementerian Luar Negeri RI, Juni 2009, diakses pada alamat website 
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36-juni-2009/92-sikap-pemerintah-tegas-untuk-
ambalat.html  tanggal 5 Desember 2011. 

http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36-juni-2009/92-sikap-pemerintah-tegas-untuk-ambalat.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36-juni-2009/92-sikap-pemerintah-tegas-untuk-ambalat.html
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Indonesia menganggap bahwa alasan Malaysia yang menggunakan 

keputusan mahkamah internasional terhadap kepemilikan Pulau 

Sipadan dan Ligitan sebagai dasar mengklaim wilayah Ambalat yang 

disengketakan adalah tidak tepat.  Sipadan dan Ligitan adalah dua 

pulau yang diwariskan Inggris kepada Malaysia, seperti halnya 

Belanda mewariskan wilayah nasional Indonesia.  Dalam klaim yang 

dikeluarkan Indonesia pada tahun 1950, Indonesia memang tidak 

pernah memasukkan Sipadan dan Ligitan kedalam wilayah teritorial 

Indonesia, disamping Malaysia sendiri juga melakukan aktivitas 

administratif disana. Jadi posisi Indonesia memang lemah dalam hal 

permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan. 

Sementara untuk masalah blok Ambalat pemerintah Indonesia 

meyakini bahwa posisi Indonesia lebih kuat, karena blok Ambalat itu 

berada dalam posisi hitungan 80 notical mile landas kontinen, 

sementara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, Indonesia 

memiliki hak hingga 200 notical mile. Dari sisi itu, Indonesia siap 

berunding dan tidak perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena 

memang posisi Indonesia sudah kuat. Berbeda dengan kasus Sipadan 

dan Ligitan dimana dalam argumentasi hukum maupun dokumen 

landas kontinennya Indonesia tidak begitu kuat.  

 

 

 

 



Kajian Triwulan IV 
Penyelesaian Sengketa Ambalat Ditinjau dari Perspektif Hubungan Internasional                      
Dalam Rangka Memperkuat Sistem Pertahanan Negara  
 

  48 

Gambar 1. Peta lokasi wilayah blok Ambalat dengan yang di klaim oleh 

Malaysia dengan melewati batas wilayah negara Indonesia serta 

negara Philippina.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Sumber.Hydro Oceanografi DITHYDROS TNI AL, 2002 
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Gambar 2. Lokasi wilayah blok Ambalat berdasarkan peta Malaysia 

yang dilakukan secara sepihak pada tahun 1979.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta detail  wilayah Blok Ambalat yang diklaim dan 

menjadi sengketa Malaysia dan Indonesia, garis bintik hitam adalah 

batas negara RI–Malaysia tahun 1964, garis merah adalah batas Klaim 

Malaysia tahun 1979.21    Peta ini diterbitkan sebelum ditetapkannya 

undang-undang kelautan Internasional UNCLOS 1982, sehingga tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang absolut yang mengikat dan diakui 

oleh dunia Internasional. 

                                                 
20 Ibid 

21 Sumber Departemen Luar Negri RI, 2002 

KARANG UNARANG
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Gambar 4. Peta New Map of Malaysia yang diterbitkan pada tahun 

1979, untuk wilayah Sabah dan Serawak. Peta ini menjadi menjadi 

sengketa dengan Brunai Darussalam, Indonesia dan Piliphina.22 

Ketiga negara tersebut memprotes petak tersebut dengan 

melayangkan nota protes ke Malaysia dan PBB. Pada peta tersebut 

terlihat gambar batas wilayah laut Malaysia yang sangat unik di 

Wilayah Blok Ambalat Indonesia dan sebagian wilayah laut 

Philippina, dimana garis batas tersebut tidak menampakkan kaidah 

batas negara pantai atau negara kepulauan yang sesungguhnya 

dengan mengikuti bentuk pinggiran pulau/pantai.  

 

                                                 
22 ibid 
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14. Usaha penyelesaian yang telah dilaksanakan dalam kasus 

Ambalat. Selama ini, langkah-langkah penyelesaian sengketa 

Ambalat yang ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia  adalah melalui 

perundingan dan diplomasi bilateral.  Proses ini menjadi bagian dari 

serangkaian dialog kedua negara untuk menyelesaikan masalah 

perbatasan wilayah yang belum juga tuntas seluruhnya hingga kini. 

Secara formal, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam 

setiap proses perundingan adalah bagaimana memastikan agar 

masing-masing pihak mau berunding.  Ini merupakan prinsip dasar 

dalam diplomasi antar negara, sebab keputusan untuk berunding atau 

tidak berunding sepenuhnya merupakan kewenangan nasional yang 

tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manapun.  Meskipun baik 

Indonesia maupun Malaysia adalah sama-sama anggota ASEAN, 

namun nampaknya kedua negara tidak ingin membawa sengketa ini 

ke forum multilateral dengan beberapa pertimbangan politik. 

Serangkaian momentum penting dalam kerangka penyelesaian 

masalah perbatasan ini antara lain: 

Peta Baru Malaysia 1979 - Syit 2 (Sabah & Sarawak) 
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a. Perundingan bilateral antara delegasi Indonesia dan Malaysia, 

Rabu 9 Maret 2005 antara Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan 

Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar. 

Pertemuan ini menghasilkan tiga butir kesepakatan antara lain: 

kedua pemimpin negara memutuskan menyelesaikan masalah 

perbatasan di blok Ambalat secara damai dan untuk meredakan 

ketegangan yang berkembang, kedua negara akan melakukan 

perundingan lanjutan secara reguler. Pertemuan pertama 

dilaksanakan di Bali Maret 2005, pertemuan ini kemudian 

dilanjutkan di Langkawi pada Mei 2005, dan ketiga dilaksanakan 

pada bulan Juli 2005 di Yogyakarta yang kemudian dilanjutkan 

dengan pertemuan September 2005 di Johor. Pertemuan terakhir 

dilaksanakan pada 12 Januari 2006 yang dihadiri Presiden SBY 

dan Perdana Menteri Badawi sepakat bahwa pertemuan tersebut 

akan dapat memperdalam kerja sama kedua negara.  Pertemuan 

ini mengangkat berbagai masalah yang tertunda mengenai 

penuntasan garis batas maritim kedua negara, garis landas 

kontinen serta garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut 

Sulawesi, wilayah Selat Malaka, Selat Singapura dan Perairan 

sekitar Pulau Natuna. 

b. Pertemuan informal 2 anggota Komisi I DPR RI dan seorang 

mantan anggota Komisi I dengan Menhan Malaysia pada sabtu 6 

juni 2009 di Kuala Lumpur Malaysia, seperti diutarakan Ali 

Mochtar Ngabalin yang ikut dalam pertemuan itu kepada 

detikcom, Senin 8 Juni 2009. ”Beliau juga menginstruksikan agar 

Tentara Diraja Malaysia segera melakukan evaluasi kembali 

mengenai ”rondaan biasa” (patroli rutin) agar tidak menimbulkan 

kemarahan bagi rakyat Indonesia“. 
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BAB IV 

ANALISA 

 

15. Klaim Ambalat Versi Indonesia Versus Versi Malaysia.   

Adanya persepsi yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia 

terhadap posisi Ambalat dan terdapat perbedaan penafsiran terhadap 

kepemilikan wilayah tersebut.  Perbedaan ini disebabkan oleh 

perbedaan dalam hal pemilihan dasar hukum atau kerangka legal 

formal untuk mendefinisikan batas wilayah kedua negara. Perlu 

ditegaskan kembali bahwa perbedaan penafsiran itu tidak meliputi 

seluruh wilayah Ambalat, namun hanya berkaitan dengan isu blok 

tertentu yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak bumi. 

Batas wilayah perairan sendiri belum pernah disepakati oleh 

masing-masing pihak.  Namun, isu ini mengemuka karena dipicu oleh 

pemberian konsesi minyak (Producion Sharing Contract atau PSC) di 

daerah sengketa tersebut oleh Malaysia melalui perusahaan 

minyaknya (Petronas Carigali) kepada Shell perusahaan asal Belanda 

pada 16 Pebruari 2005. Dasar pemberian konsesi ini tentu saja karena 

Malaysia merasa bahwa blok migas di perairan Ambalat tersebut 

adalah sebagai bagian dari wilayah teritorial maritimnya.  

Pengakuan internasional terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan 

sebagai milik Malaysia dijadikan dasar oleh negara tersebut untuk 

menentukan garis batas maritim dengan menghubungkan titik atau 

pulau terluar sebagai titik pangkal menghitung wilayah maritim 

sejauh 12 mil.  Tentu saja, jika didasarkan pada penghitungan ini, 

maka sesuai letak geografisnya Blok Ambalat akan masuk menjadi 
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bagian wilayah Malaysia. Malaysia nampaknya sengaja mengabaikan 

fakta negaranya adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan, 

sehingga mekanisme penarikan garis luar yang digunakan oleh 

Malaysia sebenarnya tidak relevan. 

Pihak Indonesia sendiri merasa yakin bahwa kasus Ambalat sangat 

berbeda dengan kasus Sipadan dan Ligitan.  Sehingga jika sampai 

masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional, dapat dipastikan 

Indonesia akan memenangkan persidangan.  Alasannya adalah 

lemahnya dasar hukum yang dimiliki Malaysia.  Setidaknya, ada tiga 

hal yang menurut pihak Indonesia dapat mematahkan argumentasi 

Malaysia dalam klaim terhadap Ambalat, yaitu:  

a. Berdasarkan kerangka hukum internasional yang sama-sama 

diakui kedua negara, yaitu UNCLOS 1982, Malaysia adalah "negara 

pantai" sedangkan Indonesia adalah "negara kepulauan".  Dengan 

demikian, dalam menentukan garis batas wilayah terluar, Malaysia 

tidak bisa menggunakan mekanisme yang selama ini mereka 

gunakan yang menjadi alasan klaimnya terhadap blok Ambalat. 

b. Peta Wilayah 1979 yang dikeluarkan oleh Malaysia dan 

menempatkan blok Ambalat sebagai bagian wilayahnya tidak 

memperoleh pengakuan, baik secara internasional maupun 

bilateral.  Setidaknya, ada tiga negara yang berbatasan langsung 

dengan Malaysia hingga kini tidak mengakui peta tersebut.  

Sementara Malaysia justru menjadikan peta itu sebagai salah satu 

bukti klaimnya terhadap blok Ambalat. 
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c. Secara historis, ada perbedaan signifikan antara Sipadan dan 

Ligitan (yang kini sudah resmi menjadi wilayah Malaysia) dengan 

blok Ambalat. 

Dalam hal masalah sengketa Sipadan-Ligitan, Blok Ambalat 

maupun Karang Unarang permasalahan dasar bersumber pada 

pemberlakuan ketentuan yang berbeda antara dua pihak dalam hal 

penentuan batas wilayah.  Malaysia mendasarkan klaim wilayah 

tersebut di atas berdasarkan pada peta 1979 yang dibuat secara 

sepihak oleh Malaysia. Sedangkan Indonesia mendasarkan pada 

traktat 1891 antara Belanda dan Inggris khususnya artikel IV2  yang 

menyatakan: from 4’ 10’’ north latitude on east coast the boundary-

line shall be continued eastward along that parallel, across the island 

of Sebitik; that portion of the island situated to the north of that 

parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo 

Company, and the portion south of that pararell to the Netherland. 

Berdasar dari Traktat 1891 intrepretasi yang nampak adalah bahwa 

pembagian wilayah berdasar batas 40 10’ Lintang Utara itu tidak 

hanya berperan sebagai pembatas wilayah semata, tetapi juga 

penentuan status pemilikan wilayah, bahwa wilayah sebelah utara 

garis 40 10’ adalah sebagai milik Inggris, sedangkan wilayah sebelah 

selatan garis adalah milik Belanda. Dengan demikian sejak tahun 1891 

perairan sekitar Kalimantan Timur termasuk Sipadan-Ligitan yang 

terletak di sebelah selatan garis adalah wilayah Hindia-Belanda 

berdasarkan Traktat Inggris-Belanda tersebut. Dari intepretasi ini, 

maka bagian wilayah bekas daerah jajahan Hindia-Belanda ini 

kemudian dianggap juga menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan 

Republik Indonesia pasca kemerdekaan. 
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16. Alternatif Penyelesaian Masalah Bagi Indonesia.  Dalam 

penyelesaian masalah perbatasan, kerangka umum yang dimandatkan 

oleh hukum internasional adalah penyelesaian damai dengan cara 

dialog dan diplomasi.  Jika cara ini tidak dapat membawa hasil 

sebagai mana diharapkan, masing-masing pihak yang bersengketa 

dapat membawa masalah tersebut ke level internasional, baik dalam 

forum politik (misalnya melalui mekanisme regionalisme) atau dalam 

forum hukum (dalam hal ini pilihan paling memungkinkan adalah 

melalui Mahkamah Internasional). Adapun beberapa pendekatan 

yang bisa dilakukan sesuai hukum Internasional:  

a. Pendekatan Kepentingan Nasional. Melalui pendekatan 

ini, setidaknya terdapat dua level strategi yang perlu 

dikembangkan oleh Indonesia dalam upaya aktual 

memaksimalkan penyelesaian masalah, yaitu pada level domestik 

dan level internasional/regional.  Asumsi awal yang seharusnya 

dibangun adalah "penyelesaian masalah yang menguntungkan 

kepentingan nasional adalah kemenangan Indonesia dalam 

sengketa dengan Malaysia soal klaim kepemilikan blok Ambalat".  

Pada level domestik, peranan masing-masing unit di dalam negeri 

memainkan peranan penting.  Sementara pada level internasional, 

pilihan-pilihan mekanisme diplomasi seharusnya menjadi fokus 

perhatian para diplomat dan pengambil kebijakan, termasuk 

peranan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai 

tulang punggung bagi pertahanan dan keamanan nasional. 
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b. Pendekatan Soft Power. Soft power adalah instrumen non 

militer yang digunakan sebagai alat penekan dalam perundingan 

dengan negara lain.  Biasanya, unsur-unsur soft power tidak secara 

langsung berkaitan dengan kekuatan militer dan angkatan perang, 

namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi 

kekuatan nasional.  Dalam konteks hubungan antara Indonesia 

dan Malaysia, dinamika soft power ini terlihat dari seberapa sering 

masing-masing negara mengambil inisiatif dan memaksimalkan 

isu-isu non militer dalam diplomasi. Indonesia dan Malaysia 

memiliki beberapa isu selain soal batas wilayah dan klaim 

teritorial.  Misalnya, saat ini terdapat ratusan ribu tenaga kerja 

Indonesia yang bekerja di Malaysia.  Menurut data resmi, pada 

pendataan pekerja asing yang dilakukan oleh pihak Malaysia pada 

bulan Agustus 2011, terdapat 321.442 tenaga kerja Indonesia legal 

dan 528.714 tenaga kerja Indonesia ilegal.23  Bagi Malaysia, tenaga 

kerja Indonesia memiliki arti penting bagi perekonomian negara 

tersebut.  Sementara bagi Indonesia, jumlah ini berarti peluang 

lapangan kerja bagi warga negara Indonesia, ditengah kelangkaan 

lapangan kerja di dalam negeri. 

Tentu saja isu mengenai tenaga kerja Indonesia di Malaysia 

hanyalah satu dari serangkaian isu yang dapat mempengaruhi soft 

power kedua negara.  Masing-masing pihak berkepentingan 

terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia ini.  Meskipun 

tidak tertutup kemungkinan bahwa isu non militer ini dapat 

                                                 
23 Kantor Berita Antara Online (AntaraNews.Com), Selasa, 16 Agustus 2011: "890.156 TKI di Malaysia 
Daftarkan Diri", diakses pada http://www.antaranews.com/berita/272072/890156-tki-di-malaysia-
daftarkan-diri pada Senin 5 Desember 2011. 

http://www.antaranews.com/berita/272072/890156-tki-di-malaysia-daftarkan-diri
http://www.antaranews.com/berita/272072/890156-tki-di-malaysia-daftarkan-diri
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dijadikan sebagai alat bargaining dalam perundingan-perundingan 

batas wilayah.  Hal yang paling perlu untuk diperhatikan dalam 

kerangka ini adalah bahwa untuk dapat memaksimalkan diplomasi 

di meja perundingan, perlu dukungan nyata dari entitas di luar 

meja perundingan. 

Salah satu elemen soft power yang dimiliki oleh Indonesia jika 

dibandingkan dengan Malaysia adalah kuatnya sentimen 

masyarakat Indonesia terhadap isu perbatasan, khususnya kasus 

Ambalat ini.  Bagi kebanyakan warga Indonesia, klaim kebudayaan 

tradisional Indonesia yang beberapa kali dilakukan oleh Malaysia 

merupakan sikap arogansi.  Meskipun tidak sampai meningkat 

pada tataran aktual, namun perasaan tidak puas dengan sikap 

Malaysia di kalangan kebanyakan masyarakat Indonesia cukup 

tinggi.  Hal ini misalnya tampak dalam pernyataan warga di 

berbagai media sosial pada momen-momen tertentu, seperti pada 

pertandingan sepak bola antara kedua negara. 

Dengan demikian, upaya perundingan yang dilakukan 

pemerintah Indonesia terhadap kawasan blok Ambalat yang 

menjadi sengketa dengan Malaysia dapat dipastikan akan 

memperoleh dukungan publik yang tinggi di dalam negeri.    

Pemerintah seharusnya memaksimalkan dukungan publik ini 

untuk memperjuangkan kepentingan nasional, misalnya dengan 

melibatkan perguruan tinggi untuk menggelar seminar atau 

kegiatan akademik yang melibatkan juga pihak Malaysia dalam isu 

atau topik yang berkaitan dengan klaim Ambalat. 
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c. Pendekatan Smart Diplomacy.     Selain dua pendekatan 

tersebut, pilihan ketiga yang mungkin dilakukan oleh Indonesia 

untuk memenangkan sengketa Ambalat adalah dengan 

membangun sinergi antara level nasional, regional, dan 

internasional.  Peluang-peluang yang tercipta dalam ketiga level 

tersebut seharusnya dapat dimaksimalkan oleh Indonesia dalam 

berhadapan dengan Malaysia, baik dalam forum bilateral maupun 

forum multilateral.   Pada level nasional, ada tiga hal yang perlu 

dilakukan pemerintah Indonesia: 

1) Melibatkan komponen-komponen masyarakat sipil sebagai 

bentuk multi-track diplomacy.  Beberapa aksi nyata yang dapat 

dilakukan pemerintah adalah mendorong perguruan tinggi di 

Indonesia untuk mengadakan dialog atau kegiatan akademis 

dengan mitra-mitra universitas di Malaysia untuk menemukan 

solusi akademis bagi kasus sengketa Ambalat.  Jika masyarakat 

akademis di Indonesia dapat meyakinkan mitra-mitra mereka 

di Malaysia, hal ini dapat membawa dampak signifikan bagi 

pembentukan opini publik di Malaysia bahwa klaim yang 

dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap Ambalat adalah 

klaim yang lemah secara hukum.  Bentuk konsolidasi yang 

dilakukan juga adalah dengan memaksimalkan peran 

organisasi profesional dan asosiasi bisnis yang terkait. 

2) Pemerintah perlu membangun sinergi dalam koordinasi 

antara unit-unit di dalam negeri untuk memperkuat diplomasi 

terkait klaim atas Ambalat.  Selama ini, patut diakui bahwa ada 

beberapa unit di dalam negeri yang secara individual terlibat 
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dalam isu Ambalat, namun cenderung tidak bersinergi secara 

maksimal.  Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian 

Pertahanan dan Keamanan, dan juga Pemerintah Daerah (baik 

propinsi maupun kabupaten).  Sinergi itu diperlukan untuk 

menghasilkan daya tekan diplomasi di semua lini. 

3) Pemerintah perlu memaksimalkan fungsi pertahanan dan 

keamanan, khususnya peranan TNI dalam memastikan 

penjagaan wilayah perbatasan, baik kualitas dan 

profesionalisme personil maupun kapabilitas persenjataan atau 

alat utama sistem senjata (alutsista).  Sebagaimana diketahui, 

kondisi alutsista TNI saat ini berada pada kondisi yang 

memprihatinkan, dimana menurut data yang dilansir oleh 

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sekitar 70% 

alutsista yang dimiliki TNI telah berusia lebih dari 20 tahun.24  

Peningkatan kapasitas militer ini tentu saja tidak dimaksudkan 

untuk menyerang, tetapi untuk menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan deterent 

yang memadai untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh 

wilayah Indonesia.  Sinergi ketiga dimensi inilah yang 

seharusnya dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai 

bagian dari smart diplomacy.   

                                                 
24 Erabaru News, Senin, 1 Pebruari 2010: "Kondisi Alutsista TNI Memperihatinkan", diakses dari alamat: 
http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/10169-kondisi-alutsista-tni-memprihatinkan pada 5 Desember 
2011 

http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/10169-kondisi-alutsista-tni-memprihatinkan
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Pendekatan dalam kerangka kerja sama regional perlu 

dimaksimalkan, termasuk pula memperoleh dukungan 

internasional bagi klaim Indonesia terhadap Ambalat.  Yang 

perlu menjadi perhitungan bahwa Malaysia adalah negara 

Persemakmuran Inggris, dimana negara ini dapat 

memaksimalkan potensi dukungan internasionalnya melalui 

jalur tersebut. 

d. Capaian dan prospek diplomasi.   Patut diakui bahwa 

proses diplomasi selama ini belum membawa hasil nyata.  Ada 

kecenderungan proses negosiasi perbatasan masih berakhir pada 

posisi status quo, yaitu dengan menganggap bahwa kawasan 

Ambalat masih belum dapat diputuskan.  Sehingga, Indonesia 

perlu mempersiapkan strategi keluar (exit strategy), yaitu 

membawa isu ke Mahkamah Internasional.  Dalam hukum 

internasional, pandangan dasar penyelesaian konflik melalui 

Mahkamah Internasional adalah "kedua negara yang bersengketa 

sepakat untuk membawa masalah tersebut dalam sidang 

Mahkamah Internasional". 

 Dengan demikian, jika sengketa Ambalat akhirnya akan dibawa 

ke Mahkamah Internasional, itu berarti baik Malaysia maupun 

Indonesia telah yakin bahwa bukti dan alasan yang mereka miliki 

telah cukup untuk meyakinkan hakim (jusrist) terhadap klaim 

mereka.  Bagi Indonesia, pilihan untuk membawa kasus ini ke 

Mahkamah Internasional atau ICJ (International Court of Justice) 

haruslah dilandasi oleh pertimbangan yang matang, mengingat 

kegagalan Indonesia dalam kasus sengketa Sipadan dan Ligitan.  
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Meskipun pilihan untuk membawa sengketa ini ke ICJ merupakan 

pilihan yang paling menjanjikan legitimasi penyelesaian masalah, 

namun seharusnya pemerintah Indonesia menjadikan langkah ini 

sebagai pilihan terakhir jika diplomasi mengalami kegagalan. 

   Pada masa mendatang, nampaknya terdapat beberapa alternatif 

mengenai arah diplomasi Indonesia terhadap klaim tumpang 

tindih terhadap kawasan Ambalat ini.  Masing-masing pihak kini 

menyepakati untuk melanjutkan proses perundingan dalam dua 

fase.  Pertama adalah pembicaraan untuk eksplorasi dan 

mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya di blok 

Ambalat.  Kedua, bagaimana kedua negara dapat menyepakati 

klaim tumpang tindih di kawasan tersebut. Ada tiga kemungkinan 

yang dicapai pada tahapan diplomasi pada masa mendatang.   

1) Tidak tercapai kesepakatan dan menjadikan kawasan 

sengketa dalam posisi status quo.   

2) Masing-masing negara tidak menyepakati batas wilayah 

tetapi sepakat untuk kerjasama teknis pengelolaan bersama 

kawasan.   

3) Masing-masing pihak sepakat membawa masalah ke forum 

legal penyelesaian sengketa, yang paling memungkinkan adalah 

Mahkamah Internasional. 

e. Peranan Kerja Regional ASEAN.   Dalam kerangka kerja 

sama regional, Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki 

peluang untuk menggunakan semangat ASEAN (The ASEAN Way) 

untuk menyelesaikan masalah ini.  Namun kendala utama yang 
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dihadapi adalah belum terlembaganya mekanisme regional untuk 

menyelesaikan perbedaan kepentingan yang kritis antara sesama 

negara anggota ASEAN.  Isu perbatasan diakui merupakan salah 

satu isu yang krusial dalam hubungan antar negara. 

Kerjasama ASEAN yang digagas sejak tahun 1967 dewasa ini 

telah mencapai tahapan yang sangat maju.  Setelah berhasil 

mengatasi berbagai perbedaan pada level domestik, kini negara-

negara di Asia Tenggara telah sampai pada kesepakatan untuk 

membangun integrasi menyeluruh pada tahun 2015.  Kerjasama 

ASEAN dibangun dengan semangat komunitas, yang memiliki 

ikatan lebih longgar dibandingkan dengan pengorganisasian 

mengikat lainnya. 

Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu ASEAN 

Economic Community (AEC), ASEAN Political Community (APC), 

dan ASEAN Cultural and Cultural Community (ACSC).  Salah satu 

isu penting dalam kerangka APC adalah penyelesaian konflik intra 

kawasan.  Sejak awal, seluruh negara ASEAN sepakat untuk 

memilih jalur non intereference dalam setiap penyelesaian konflik 

domestik dan mengedepankan prinsip saling percaya dan prefentif 

dalam mekanisme konflik antar negara. Mekanisme ini disepakati 

sebagai upaya untuk terciptanya situasi harmonis dalam hubungan 

antar negara di kawasan, sehingga dapat menghasilkan kondisi 

stabilitas di kawasan.  Kondisi ini dianggap penting sebagai dasar 

membangun kerjasama dalam bidang-bidang lainnya.  
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Dalam pencegahan konflik negara ASEAN harus meningkatkan 

kerjasama keamanan melalui pembangunan saling percaya dan 

diplomasi preventif disamping harus menyelesaikan masalah 

masalah regional dan meningkatkan kerjasama dibidang 

keamanan non tradisional. Tujuan pembentukan ASEAN adalah 

terciptanya hubungan harmonis antar negara-negara anggota 

sehingga dapat melahirkan kawasan aman dan stabil.  

17. Pendekatan Hard Power.   Sebagaimana dikemukakan pada 

bagian terdahulu, penggunaan hard  power tidak dapat diabaikan 

dalam mendukung diplomasi untuk klaim Indonesia atas blok 

Ambalat yang kini sedang disengketakan dengan Malaysia.  Asumsi 

yang dibangun dengan pendekatan hard power memiliki legitimasi 

pada aspek teoritis, terutama dalam perspektif realisme, bahwa: (1) 

sistem internasional bersifat anarki, dimana tidak ada otoritas 

terpusat yang dapat mengendalikan perilaku negara; (2) tugas dan 

fungsi negara adalah melindungi kedaulatan sebagai kepentingan 

nasional yang utama; (3) hubungan antar negara selalu dalam posisi 

siaga karena setiap negara selalu menganggap bahwa seberapapun 

dekat dan harmonisnya hubungan dua negara, masing-masing negara 

tetap memiliki potensi untuk menjadi ancaman bagi keamanan negara 

lain. 

 Solusi realistik untuk menjawab asumsi tersebut adalah dengan 

memaksimalkan potensi kekuatan negara.  Dengan kondisi ekonomi 

yang tidak memungkinkan untuk memperkuat angkatan bersenjata 

dalam waktu singkat, maka bagi Indonesia setidaknya terdapat dua 

pilihan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek. 
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 Mengidentifikasi kebutuhan prioritas peningkatan kemampuan 

TNI menurut tingkat ancaman paling nyata saat ini.  Patut diakui, 

bahwa masalah perbatasan merupakan isu sangat penting dan 

mendesak saat ini, sehingga pemerintah perlu memaksimalkan 

strategi memperkuat kemampuan dan profesionalisme prajurit yang 

bertugas di wilayah perbatasan, meningkatkan operasi yang bertujuan 

melindungi kedaulatan nasional (misalnya patroli laut dan pasukan 

penjaga perbatasan), serta mengalokasikan anggaran yang memadai 

untuk pengadaan alusista yang sangat dibutuhkan untuk mendukung 

operasi penjagaan perbatasan. 

a. Meningkatkan diplomasi untuk memperoleh dukungan dari 

negara-negara kuat (major power) yang berperan dan memiliki 

kepentingan di kawasan Asia Tenggara, baik dalam kerangka kerja 

sama ekonomi maupun politik dan pertahanan.  Saat ini, tampak 

dua major power dalam hubungan internasional di kawasan Asia 

Tenggara yang berkepentingan terhadap stabilitas kawasan adalah 

China dan Amerika Serikat.  Meskipun kedua negara ini nampak 

berhadap-hadapan dalam beberapa isu ekonomi dan politik, 

namun Indonesia dapat melancarkan diplomasi untuk berada di 

antara keduanya dengan prinsip-prinsip bebas aktif.Indonesia dan 

Malaysia memiliki kekuatan militer yang secara realistis tidak 

berimbang.  Meskipun dalam kajian strategis diakui bahwa 

kekuatan militer bukan satu-satunya faktor kekuatan nasional bagi 

suatu negara, namun realitas kekuatan militer merupakan indikasi 

yang cukup berpengaruh signifikan, apalagi jika dua negara 

terlibat dalam situasi konflik. 
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 Dari sisi anggaran, pemerintah Indonesia pada tahun 2011 

mengalokasikan dana sebesar Rp 45.068,5 triliun (USD 4,5 M) 

kepada Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, untuk 

kebutuhan pengadaan Alutsista. 25Secara kuantitas, militer 

Indonesia memiliki jumlah personel 457.191, jumlah kapal perang 

146 unit, pesawat tempur 65 unit dan 40 pangkalan pesawat 

militer.26 Kendati kekuatan tempur Indonesia lebih besar, dalam 

kenyataannya hanya sebagian yang berfungsi baik.  

 Sedangkan pemerintah Malaysia pada tahun 2011 

mengalokasikan  anggaran  untuk Departemen Pertahanan mereka 

sebesar RM. 9,1 miliar (USD 2,93 miliar).27   Secara kuantitas 

militer Malaysia memiliki jumlah personel sekitar 176 ribu, kapal 

perang 18 unit, pesawat tempur 55 unit dan 8 pangkalan militer.28   

Namun dari segi kualitas Alutsista Malaysia  lebih unggul dan 

modern dibandingkan Indonesia, begitu juga dilihat  dari rasio 

jumlah penduduk, maka nampak bahwa Malaysia lebih unggul 

dalam jumlah aparat militer, dimana Malaysia berpenduduk 28 

juta jiwa (atau 1 tentara setiap 160 jiwa penduduk).  Sementara 

Indonesia dengan jumlah penduduk 238 juta jiwa menunjukkan 

rasio 1 tentara setiap 500 penduduk. 

 Selain itu, Malaysia merupakan anggota Five Power Defense 

Agreement (FPDA). Kelompok tersebut beranggotakan Singapura, 

Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Jika Malaysia diserang, 

                                                 
25 www.Kaskus.us/showthread.php?t = 4695806.ttg Angaran Pertahanan  Indonesia 2011-2014 dan 

Alokasi Penggunaannya. 
26 Berita Negara Republik Indonesia No. 370 tahun 2009. 
27 Media Indonesia.com, tgl 30 Des 2010. 
28 Laporan Indonesia Liason Officer  ttg SBM Angkatan Bersenjata Malaysia Th. 2009 

http://www.kaskus.us/showthread.php?t
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anggota FPDA lainnya bakal membantu. Di sisi lain, kalaupun 

terjadi perang, jumlah penduduk yang mesti diselamatkan dari 

Indonesia lebih besar. Negara kita memiliki penduduk sebanyak 

237 juta orang, sedangkan Malaysia tercatat 27,7 juta orang29.  

 Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi hard power 

Indonesia sebenarnya relatif tertinggal jika dibandingkan dengan 

Malaysia.  Dengan demikian, maka pilihan penggunaan hard 

power untuk tujuan langsung (yaitu konflik bersenjata terbuka) 

seharusnya menjadi pilihan akhir dalam upaya menyelesaikan 

konflik. 

 Dalam pendekatan realisme, upaya diplomasi yang dilakukan 

para diplomat melalui perundingan bilateral seharusnya didukung 

oleh kekuatan aktual di dalam negeri, terutama oleh kemampuan 

angkatan bersenjata.  Indonesia dan Malaysia sepakat untuk 

menyelesaiakan isu perbatasan, khususnya Ambalat, dengan cara-

cara damai.  Namun, masih berlakunya adagium yang sangat 

terkenal dan masih relevan dalam hubungan internasional, yaitu: 

"civis pacem para belum" (jika ingin damai, maka bersiaplah 

untuk perang).  Ungkapan klasik ini menjadi dasar bagi setiap 

negara di dunia dalam meningkatkan kapasitas militer mereka 

meskipun tidak ada rencana untuk berperang. 

 Jika suatu negara memiliki kekuatan militer yang memadai, 

maka terdapat lebih banyak pilihan dalam perundingan, dan 

cenderung negara tersebut dapat mengendalikan jalannya 

perundingan.  Negara lawan akan menghindari berakhirnya 

perundingan, sebab mereka tahu jika perundingan menemui jalan 

                                                 
29 Metrotvnews.com. tanggal 1 September 2010  
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buntu maka pilihan yang tersedia adalah peperangan.  Negara 

yang lemah cenderung untuk bersikap kompromistis, meskipun itu 

merugikan bagi obyek sengketa.  Negara yang lemah akan merasa 

bahwa mengalah terhadap suatu isu sengketa merupakan bentuk 

pencapaian kepentingan nasional yang lebih besar, sebab masing-

masing pihak menyadari ancaman kerugian jika terjadi konflik 

bersenjata secara terbuka. 

 Malaysia merasa bahwa mereka memiliki kemampuan 

angkatan bersenjata yang lebih unggul dibandingkan dengan 

Indonesia.  Itulah sebabnya, beberapa kali patroli laut mereka di 

wilayah perbatasan dengan sengaja melakukan provokasi terhadap 

TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, yang sedang berpatroli di 

wilayah tersebut.  Pihak Malaysia tentu telah memperhitungkan 

bahwa jika Indonesia menjawab provokasi tersebut dengan 

serangan terbuka, maka hal itu akan merugikan posisi diplomasi 

Indonesia.  Dalam hukum internasional, negara yang pertama kali 

melakukan serangan (first strike) tanpa legitimasi yang sah dari 

komunitas internasional akan dianggap sebagai pihak yang salah.  

Selain itu, pihak Malaysia juga nampaknya cukup yakin bahwa jika 

provokasi yang mereka lakukan berdampak pada terjadinya 

konflik bersenjata, mereka dapat mengatasi kemampuan militer 

Indonesia.  Kalkulasi-kalkulasi seperti ini hanya mungkin 

dilakukan jika terdapat kondisi aktual kemampuan militer yang 

memadai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

18. Kesimpulan. 

a.    Adanya persepsi yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia 

terhadap   posisi Ambalat khususnya pada blok Ambalat dan east 

Ambalat yang kaya sumber daya alam/minyak, karena batas 

wilayah perairan tersebut belum pernah disepakati oleh masing-

masing pihak. Isu Ambalat mengemuka karena dipicu oleh 

pemberian konsesi minyak (Producion Sharing Contract atau 

PSC) di daerah sengketa tersebut oleh Malaysia melalui 

perusahaan minyaknya (Petronas Carigali) kepada Shell 

perusahaan asal Belanda pada 16 Pebruari 2005. Dasar pemberian 

konsesi  Malaysia terhadap Petronas karena merasa bahwa blok 

migas di perairan Ambalat tersebut adalah sebagai bagian dari 

wilayah teritorial maritimnya.  

b. Malaysia telah mengabaikan fakta bahwa negaranya adalah 

negara pantai dan bukan negara kepulauan sehingga penentuan 

Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai dasar untuk menentukan garis 

batas maritim dengan menghubungkan titik atau pulau terluar 

sebagai titik pangkal menghitung wilayah maritim sejauh 12 mil 

adalah tidak relevan karena tidak sesuai kerangka hukum 

internasional yang sama-sama diakui kedua negara, yaitu UNCLOS 

1982. 
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c. Indonesia meyakini bahwa kasus Ambalat sangat berbeda 

dengan kasus Sipadan dan Ligitan.  Sehingga jika sampai masalah 

ini dibawa ke Mahkamah Internasional, dapat dipastikan 

Indonesia akan memenangkan persidangan karena  lemahnya 

dasar hukum yang dimiliki Malaysia. Akan tetapi, penyelesaian 

sengketa melalui Mahkamah Internasional atau ICJ (international 

court of justice) harus dilandasi oleh pertimbangan yang matang, 

agar kegagalan dalam kasus sengketa sebelumnya tidak terulang 

dan merupakan pilihan terakhir jika diplomasi mengalami 

kegagalan. 

d.  Malaysia dan Indonesia dalam kerangka kerjasama regional 

sama-sama memiliki peluang untuk menggunakan semangat 

ASEAN (The ASEAN Way) untuk menyelesaikan sengketa 

Ambalat.  Namun kendala utama yang dihadapi adalah belum 

terlembaganya mekanisme regional untuk menyelesaikan 

perbedaan kepentingan yang kritis antara sesama negara anggota 

ASEAN terutama isu perbatasan yang diakui merupakan salah satu 

isu yang krusial dalam hubungan antar negara. Sehingga kedua 

negara perlu memahami kembali tujuan awal pembentukan 

ASEAN yaitu untuk terciptanya hubungan harmonis antar negara-

negara anggota sehingga dapat melahirkan kawasan aman dan 

stabil.  
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e. Penggunaan hard power dilakukan dalam mendukung 

diplomasi. Akan tetapi, dengan kondisi ekonomi yang tidak 

memungkinkan untuk memperkuat kemampuan TNI dalam waktu 

singkat, setidaknya ada 2 (dua) pilihan yang bisa dilakukan dalam 

jangka pendek:   

1) Mengidentifikasi kebutuhan prioritas peningkatan 

kemampuan TNI  menurut tingkat ancaman paling nyata saat 

ini, dengan memaksimalkan strategi memperkuat kemampuan 

dan profesionalisme prajurit yang bertugas di wilayah 

perbatasan dan meningkatkan operasi yang bertujuan 

melindungi kedaulatan nasional, serta mengalokasikan 

anggaran yang memadai untuk pengadaan alusista yang sangat 

dibutuhkan untuk mendukung operasi penjagaan perbatasan. 

2) Meningkatkan diplomasi dengan prinsip bebas aktif untuk 

memperoleh dukungan dari negara-negara kuat (major power) 

China dan Amerika Serikat yang berperan dan memiliki 

kepentingan di kawasan Asia Tenggara, baik dalam kerangka 

kerja sama ekonomi maupun politik dan pertahanan.   

19. Saran. 

a. Mengedepankan pendekatan diplomasi menyeluruh (total 

diplomacy)  yang melibatkan seluruh komponen diplomasi, baik 

domestik maupun internasional, baik negara maupun non negara. 

Secara domestik, koordinasi antara unit-unit di dalam 

pemerintahan sangat penting, untuk memastikan kesatuan sikap 

dan pandangan pemerintah dalam klaim terhadap isu Ambalat.   



Kajian Triwulan IV 
Penyelesaian Sengketa Ambalat Ditinjau dari Perspektif Hubungan Internasional                      
Dalam Rangka Memperkuat Sistem Pertahanan Negara  
 

  72 

Kementerian Luar Negeri  diberikan kewenangan penuh untuk 

memimpin koordinasi antar lembaga di dalam negeri.  Selain itu, 

entitas-entitas masyarakat sipil juga seharusnya menjadi bagian 

yang tidak boleh diabaikan dalam diplomasi perjuangan 

mempertahankan wilayah blok Ambalat. 

b. Selain melanjutkan proses perundingan yang kini sedang 

berjalan, Indonesia perlu secara intensif mencari dukungan 

internasional, terutama dari (major power), untuk mengantisipasi 

kemungkinan berkembangnya sengketa ke level internasional 

(misalnya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Mahkamah 

Internasional).  Selain terhadap China dan Amerika Serikat yang 

memiliki kepentingan terhadap stabilitas kawasan untuk alasan 

ekonomi, serta entitas-entitas internasional yang berpengaruh 

seperti Uni Eropa dan Jepang, pemerintah Indonesia juga perlu 

memaksimalkan upaya diplomasi dengan negara tetangga yang 

secara langsung berkaitan dengan isu Ambalat, khususnya 

Philippina. 

c. Indonesia perlu terus menunjukkan penguasaan efektif 

terhadap wilayah yang diklaimnya di kawasan Ambalat, mengingat 

hal ini biasanya menjadi pertimbangan utama dalam setiap upaya 

penyelesaian konflik perbatasan dan klaim wilayah pada sidang-

sidang Mahkamah Internasional.  Untuk mendukung proses 

diplomasi dan memastikan penguasaan efektif atas wilayah 

Ambalat yang disengketakan, maka peranan Tentara Nasional 

Indonesia sangat strategis dan signifikan.   
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Pemerintah perlu menempatkan pengamanan Ambalat sebagai isu 

utama dalam rencana jangka pendek pengembangan dan 

peningkatan kapasitas persenjataan dan militer TNI, termasuk 

penempatan personil dan pembaharuan alat utama sistem senjata 

(Alutsista). 

d. Mengingat Indonesia masih memiliki beberapa masalah 

perbatasan dengan beberapa negara lain (misalnya dengan Timor 

Leste, Singapura, dan Philipina), maka tidak ada pilihan lain bagi 

Indonesia selain memenangkan klaim blok Ambalat dalam 

sengketa dengan Malaysia.  Hal ini dapat menjadi faktor moral 

yang berpengaruh terhadap berbagai perundingan perbatasan 

pada masa-masa mendatang. 
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